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1. Вовед
Во време на помали буџети на јавните институции, заостанување на модернизацијата
во градежниот пазар во многу Европски влади, значително порасна. Властите се бораат
да ги задржат различностите на градбите, а тоа резултира со намалување на
употребливоста, ниско ниво на удобност, високи трошоци за одржување и пораст на
сметките за енергија.
Во овој контекст, “Договорите за енергетски карактеристики” (ДЕК) за разлика од 90 –
тите години до денес имаат добиено поголемо внимание. Идејата е едноставна и
интригантна: Да се плати за неопходните инвестиции на системите за енергетска
заштеда преку заштедата на трошоците. Ова е гарантирано од страна на “Energy Service
Company (ЕСКО Компанија)” за имплементирање и финансирање на мерките.
И навистина: Веќе постојат неколку успешни модели на ДЕК во Европа, каде што
стотици па дури и илјадници јавни згради успешно се модернизирани со помош на
ДЕК моделот.
Воедно, ДЕК (EPC) досега не успеа да стане стандардна процедура низ Европа. Па затоа
неопходно е подетално да се истражат пречките и факторите за успех за ДЕК.
Еден од клучните фактори за успех на ДЕК моделот е ангажирање на добро обучени,
искусни советници/олеснувачи на проекти, кои ќе ја поддржуваат подготовката и
имплементацијата на проектот во име на клиентот, сопственикот на зградата. Улогата
на советникот (олеснувачот) е сеуште нова во многу европски земји, затоа целта на
овој прирачник е да обезбеди насоки за енергетските експерти кои сакаат да го
збогатат своето портфолио со тоа што работеле на ДЕК проект и експертиза за
располагање со информации како да му се пристапи на овој предизвик.
Намерата на овој прирачник не е да го замени или да ги копира веќе постоечките
насоки за ДЕК, туку ќе послужи како негово надополнување или резимирање на
достапните соодветни информации од веќе искусни советници (олеснувачи).
Во овој прирачник претставени се информации кои се неопходни за ДЕК советникот да
започне ДЕК-проект!
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2. ДЕК Олеснување
Во литературата се разликуваат две нивоа на ДЕК моделот на олеснување1:
Помагателот на ДЕК пазарот има за цел да ја подобри структурата на склучување на
договори за енергетски карактеристики. Активностите вклучуваат обуки за градење
капацитети на ЕСКО компании и клиенти, објавување информации на интернет или во
печатена форма (прирачници, модели на договори), разработување на најдобрите
практични информации или лобирање на политичко ниво за подобри општи услови.
Советникот на ДЕК проектот работи во име на клиентот за реализација на конкретни
ДЕК проекти.
Овој прирачник се однесува токму на работата на ДЕК советникот2.

2.1

Улогата и задачите на ДЕК советникот

Факт е дека ДЕК проектите се сложени од многу гледишта: финансирање, тендери,
техничко спроведување на мерките и следење: сите овие задачи мора да бидат добро
подготвени и внимателно спроведени.
За органите на власта, задачата за подготовка и спроведување на ДЕК проект без
предходно искуство со ДЕК е голем предизвик. ДЕК моделот има многу апсекти кои го
разликуваат од традиционалниот модел на стратегии за модернизација на згради.
ДЕК советникот е тој што ќе ги обезбеди потребните знаења и искуства со цел да го
поддржи и да му олесни на клиентот во сите потребни чекори за успешно
реализирање и спроведување на ДЕК проектот. Дотолку повеќе што ДЕК советникот
делува како посредник помеѓу клиентот и ЕСКО комапнијата со цел да изгради
одржлива врска и да воспостави доверба помеѓу идните договорни партнери. Притоа,
тој треба да оствари разбирање за економската оправданост на проектот од страна на
ЕСКО.
Покрај животниот циклус на проектот за енергетски услуги, вообичаените активности
за олеснување во развојната фаза на проектот вклучуваат:
•
•
•

•
•
1

Груба финансиска анализа за потенцијална финансиска заштеда
Груба техничка анализа
Споредба на различни ефикасни опции за набавка со примена на анализа на
трошоците во текот на животниот циклус, период на повраток на средства и
други економски пресметки.
Поддршка на клиентот во неговите одлуки дали „да направи или купи“
Работилници со клиентите и нивните засегнати страни/чинители

cf. Bleyl et al., paper ID 3-472-13: "ЕСКО market development: A role for Facilitators to play"(„Развој на ЕСКо
пазарот: Улогата на советникот“)
2
Во продолжение термините ДЕК советник се однесуваат за советник на ДЕК проектите.
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•
•
•
•

Пре – структуирање на проектот и бизнис модел: цели на проектот, избор на
згради или објекти, услуги и врски (интерфејси).
Селекција и адаптација на ЕСКОEСКО бизнис моделот
Финансиско пре – структуирање
Интердисциплинарни физибилити студии (студии за оправданост) со цел да се
процени техничка, економска, финансиска, организациска и правна
оправданост на предвидениот проект. Со ова се поткрепува одлуката дали ќе
се започне со EПЦпроект или не.

Во фазата на набавка, советниците управуваат со процесот на јавни набавки во име на
клиентот, вклучувајќи:
•
•
•
•
•
•

Избор на постапка за јавни набавки
Дефинирање на критериумите за квалификација и селекција од ЕСКОEСКО
компанијата
Подготовка на тендерска документација (услови на повикот)
ЕСКОКонцепт за ЕСКО договор
Во случај на преговарање или постапка на конкурентен дијалог, две до три
рунди на преговори се организирани и спроведени со наддавање на ЕСКО ЕСКО
Избор на најдобриот наддавач

Во фазата на изградба, советниците може да го превземат застапувањето и
управувањето со проектните задачи за спроведување, надзор и технички прием. Во
фазата на заштеди, обезбедени се процедурите за мерење и проверка на заштедите.
Исто така,на дневниот ред може да се најдат и фактурата за проверка и посредувањето
помеѓу клиентот и ЕСКО.
За успешно да се исполнат горенаведените задачи, советникот и неговиот тим мора да
има експертиза во повеќе области, и тоа :
•
•
•
•

Технички познавања (згради, енергетски системи, енергетска ефикасност)
Економски познавања (пресметка на потенцијални заштеди, нето сегашна
вредност за идните заштеди, пресметки на можни трошоци)
Финансиски познавања (финансиски модели, капитал, финансирање од трети
страни, субвенции)
Правни познавања (формат на договор за ЕСКО услуги и завршување)

Секако дека не се очекува советникот да ги искомбинира сите овие квалификации во
една личност. Но, треба да поседува соодветно ниво на познавање со цел да ги
разбира горенаведените задачи, овозможувајќи му да ги изнајде и комуницира
најдобрите можни решенија. Доколку е потребно, може да се ангажираат и
надворешни експрети како поддршка со определени предизвици.
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2.2

Комуникацијата е клучна

На самиот почеток важно е да се истакне една работа: EПЦ советникот е многу повеќе
од консултант на организациски, правен или технички проблеми. Тој претставува
олеснувач помеѓу работни култури. Понекогаш е дури и менаџер за промена затоа што
EПЦ значајно ја менува организацијата преку модернизација на јавни згради.
Покрај многуте тематски области со кои EПЦ советникот треба , можеби најважната
вештина која треба да ја поседува е комуникацијата. Советникот е врската помеѓу
различни засегнати страни од страна на клиентот / сопственикот на зградата и
надворешните партнери, кои се потребни за спроведување на EПЦ проект.
На пример, од страна на клиентот:
•
•
•
•
•

Одделот за градење / Канцеларија за недвижности
Одделение за јавни набавки / благајник
Вработени техничари / домари
Корисници / станари на зградите
Политички засегнати страни

Од страна на надворешни засегнати страни, на пример:
•
•
•
•

ЕСКО компании
Финансиски институции, субвенционирање програми
Инженери, консултанти, архитекти
Производители, снабдувачи

За да се воспостави јавно - приватно партнерство(ЈПП) како што е EПЦ, клучно е да се
разберат различните работни култури и навики во јавниот и приватниот сектор.
Задачата на советникот е да посредува помеѓу овие две работни култури, и да укаже
на нереални очекувања:
Советникот треба да му објасни на клиентот како работат приватните компании, како
размислуваат и планираат. Тој треба да објасни дека за приватните компании
економската оправданост е задолжителна, посебно во ситуација во која ЕСКО треба да
гарантира за заштедите и да ги сноси најголемиот дел од ризиците. Исто така, тој треба
да објасни дека правата и интересите на клиентот ќе бидат јасно дефинирани и
заштитени во EПЦ договорот во фер сооднос помеѓу договорените партнери.
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Советникот комуницира со ЕСКО компаниите. Негова задача е да ги објасни постапките
и роковите во мерките за јавни набавки. Тој треба да комуницира со понудувачите,
дека нивните услуги се ценети, дури иако напорот за подготовка на проекти и
координација помеѓу различните засегнати страни е повисока отколку во приватниот
сектор. Советникот ќе помогне да се воспостави транспарентност и фер игра.
Но, треба да се биде подготвен и за непожелни ситуации: причината за некој EПЦ
проект да не се реализира се сé од лични сомневања и институционална
нефлексибилност отколку од правни, технички или финансиски ограничувања.

Затоа е тука советникот да си ја одигра неговата улога: да објасни добро, да ги слушне
сомнежите, да разговара со сите засегнати страни, да најде заеднички интереси и да ги
покани на лични средби. Тој е оној кој треба да изгради мост кои ќе ги вкрстува
различните култури на работа во однос на барањата од јавните институции и оние од
енергетски услужната компанија ЕСКО. Ова е клучот за ДЕК добитна ситуација , а со тоа
и начин за доаѓање до успех.

2.3 Кој се може да биде ДЕК советник?
Со огледа на моменталната ситуација во Европа, најчести институции за работа како
EПЦ олеснувачи или советници се агенциите за енергетика. Има примери од различни
земји, како што се Агенција за енергетика од Берлин(Германија), Агенција за
енергетика од Грац (Авсртрија) или СЕВЕн (Република Чешка). Бидејќи агенциите за
енергетика имаат силни врски и разбирање за јавните администрации, тие се во
позиција да работат како EПЦ советници/олеснувачи. Но,во принцип секоја
консултантска фирма со соодветно искуство и познавање на тематиката може да стане
EПЦ олеснувач, под услов да е институцијата е непристрасна и да ужива доверба и
добра репутација на EСКОпазарот ЕСКО.
Исто така здружување на силите може да биде предност - особено за развивање на
првиот проект- комбинирајќи ги познавањата за клиентот и советите од енергетскиот
консултант со EПЦ – искуствата од агенциите за енергетика.
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3. Фаза на започнување на ДЕК проект
Oва поглавје се концентрира на фазата до “Решенија за користење ДЕК”. Во оваа фаза
од клучно значење е да се создаде разумен бизнис случај и истиот да се дискутира со
носителите на одлуки на разбирлив начин.

слика 1. Фази на ДЕК проект - „Решенија за користење ДЕК“

3.1
3.1.1

Чекор 1: Како да препознаеш потенцијални можности за ДЕК проект?
Минимални проектни големини и групирање (поделба) на згради

Што е потребно за да се започне соДЕК проектот? Треба да се има најмалку од 100,000
до 300,000 €/год. за енергетски трошоци најмалце за да се оправдаат трансакциските
трошоци за набавка на услугата. Понекогаш поделбата на згради или комбинацијата од
згради и улично осветлување е неопходно за да се постигнеовој обем. Во други случаи
субвенциите го прават т проектот возможен, што би бил премногу мал без нив. Во
првото оценување советникот и клиентот треба да ги идентификуваат објектите
погодни заДЕК.
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Слика 2: групирање (поделба) на згради

Зградите погодни за ДЕК - проектот мора да ги исполнуваат следните услови:
• клиентот да е сопственик на зградата
• зградата / објектот не смее да бил дел од ДЕК проект
• објектот не е изграден / сеопфатно реновиран во последните 3 години – па
можно е подобрување на енергетската ефикасност
• не е планирана промена на користење во следните 10 години
• зградата е опремена со систем за греење и вентилација и троши електрична
енергија
• можноста да се дефинира употребата на објектот, основата на потрошувачка на
енергија, време на работа, внатрешни климатски барања (температура,
вентилација,...)
• потрошувачката на енергија по зграда (во случај на групирање повеќе згради) е
повисока во однос на споредбена стандардна зграда, максималните трошоци за
енергија достигнуваат најмалку 20, 000 € годишно по зграда
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3.1.2 Соодветни и општи мерки за енергетска ефикасност

Постојат голем број на мерки за енергетска ефикасности кои често се
имплементирани. И покрај тоа, секогаш е потребно да се провери дали се соодветни и
економични за секоја поединечна зграда!

Општи мерки за енергетска ефикасност:
Систем за греење и конзумирање на топлина:
• промена на изворот на енергија
• промена на старите бојлери или пумпите за греење
• изолација на цевките
• хидраулично прилагодување
• замена на контролата за греење
• ограничување на температурата во собите, со термостатски вентили
• индивидуална контрола во собите
• континуирано поставување на контролните параметри (време, температури,...)
• инсталирање на систем за континуирано контролирање на енергијата
• мотивација на корисникот
• изолација на последниот кат и подрумскиот таван

Слика 3: Најчести ДЕК мерки
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Изолација на зградата и промената на прозорците исто така може да се вметне во
проектот. Како и да е, во најголем број случаи овие мерки не се економични во рамки
на вообичаениот договор од 10 – 12 години (сеопфатно реновирање).
Потрошувачка на електрична енергија:
• замена на светилките (намалување на моќноста, ЛЕД светилки)
• контрола на осветлувањето
• замена на неефикаснисте електрични уреди (фрижидер, замрзнувач)
• отстранување на дополнителните електрични греалки
• употреба на нови енергетско ефикасни пумпи за греење
Вентилација и климатизација:
• инсталација на систем за повторна употреба на топлината
• изолација на воздушните канали
• континуирано подесување на параметрите (време, температури,...)
• инсталирање на систем за континуирана контрола на енергијата
• континуирано одржување (на филтрите)
Проценка на опортунитетен трошок
Општо познат и корисен инструмент за проценка и визуелизација на потенцијалната
парична заштеда за секој објект посебно е моделот на опортунитетен трошок. 3 Тоа
е вредноста на трошоците која произлегува од неискоритените потенцијални
можности за заштеда: Идните заштеди од енергија може да бидат искористени за рефинансирање во енергетско ефикасни инвестиции. Ако не, неискоритените заштеди се
загуба.
Предноста на оваа проценка споредена со целокупната проценка на животен циклус
на проектот едека може само со груби бројки (проценки) да се покаже економскиот
потенцијал на инвестицијата во енергетската ефикасност.
Потребни влезни податоци:
• трошоци за потрошувачка на енергија (секој извор на енергија)
• проценка за потенцијални заштеди на енергија (минимум, максимум)
• проценка за пораст на цената на енергијата
• трошоци за работа и одржување вклучително и за персонал
• рок на проектот
• инвестициски трошоци (проценка)
• финансиски услови (попусти и каматни стапки, инфлација)
• удел на трошоците за енергија во вкупните трошоци

3

Opportunity cost according to Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Opportunity_cost
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Слика 4: ОPCO (Opportunity Cost Tool) алатка
Преглед на можните резултати:
• потенцијални заштеди
• потенцијална инвестиција
• потенцијална нето вредност на сегашни заштеди, минимум / максимум
• опортунитетен трошок пред имплементација на мерките
• удел на трошоците за енергија во вкупните трошоци
• повратен период на инвестицијата (статички, без капитални трошоци)
• споредба на вкупните трошоци за енергија со и без инвестицијата во мерките за
заштеда
Проценката за опортунитетот може да се дефинира како стандардна процедура, а на
пазарот постојат и достапни алатки. 4
3.1.3

Проценка на инвестициски обем и потенцијал за заштеда

Првата проверка за тоа кои згради се соодветни за ДЕК проект може да биде
направена релативно едноставно. Следниот чекор е да се направи проценка за
потенцијалните заштеди и инвестицискиот обем. Затоа е препорачливо да се користат
знаењата на искусен ДЕК советник. На првата посета ДЕК советникот дава оцена за
актуелниот статус на зградата и проучува соодветни параметри за практично
изводливи мерки. Со овие податоци може да биде донесена проценката за
потенцијалните заштеди и неопходните средства за инвестиција, земајќи во предвид

4

e.g. Opco-Tool, produced by Graz Energy Agency
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дека обемот на инвестицијата треба да биде поврзана со потенцијалните заштеди и со
посакуваниот договор. Во случај на повеќе згради потребно е да се оправда во овој
момент, доколку избраните згради се соодветни за групирање: некои објекти може да
имаат повеќе или помалку потенцијални заштеди од проценката во првата фаза.
Пример за: преглед на проверени згради за групирање5

Дополнителна забелешка: Субвенциите го намалуваат потребниот капитал и може да
бидат искористени за дополнителни мерки. Понекогаш се од суштинско значење за
проектите да може да се реализираат и затоа треба да се земат во предвид во
проценката на инвестицискиот трошок. Од друга страна пак, често субвенциите не се
доделуваат навремено и зависат од јавните буџети. Или можноста да се користат
национални фондови или субвенции, често зависи од структурата за финансирање. Во
овој случај, кога субвенциите не се доволно сигурни, тие не би требало да бидат
земени во првата проценка за зградите.

3.2

Чекор 2: Како да се претстави ДЕК проектот на клиентите

Кога се презентира ДЕК моделот на нов клиент од јавна администрација, важно е да
се разбере една работа: Вистинските предизвици можеби нема да бидат на

5

A template for this evaluation can be found onhttp://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2014/08/valuation-ofbuildings-suitable-for-EPC_eng.xlsx
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организациско, техничко или правно ниво, туку во неопходната промена
менаџментот кој се однесувана начин на кој работите ќе се завршат.

во

Промена на традиционалните улоги и одговорности може да претставува голем
предизвик за луѓето. ДЕК укажува на многу промени на кои во модернизацијата на
мерките е организирана. Проблемите кои со години се јавна одговорност, сега треба
да бидат предадени на компанија која не е добро позната и која следи своја сопствена
агенда Чувството на скептицизам, дури и страв, не се невообичаени и треба да се
почитуваат и сфатат сериозно.
Да му се помогне на советникот да направи добар случај за ДЕК, дадени се неколку
теми и прашања, вклучувајќи аргументи и објаснувања, совети за комуникација и
организациски информации.

3.2.1 Комуникација при прашања поврзани со енергетска ефикасност
3.2.1.1 Претставување на најдобри примери од пракса
Многу често добар пример може да направи голема разлика. Ова се однесува и за
развој на ДЕК проектот. Во зависност од клиентот и зградата, најдобри примери со
слични поставки треба да бидат претставени за да се покаже соодветноста на ДЕК
проектот со цел да се справат со високите трошоци за енергија. Ако такви примери не
се достапни на национално ниво, изберете ги најдобрите искуства од соседните земји
со слична економска ситуација.
3.2.1.2 Развивање на ДЕК сценарио
Треба да се развие едно сценарио за ДЕК како показен пример кој ќе ги прикаже
потенцијалните заштеди од буџетот на клиентот во текот на предвиденото траење на
договорот.
Препорачливо е прво да се праша клиентот за реалната потрошувачка на енергија /
податоците за трошоци на зградите, за да може да се земе како прелиминарен репер.
Ова овозможува проценка на шансите за реализазија на ДЕК проектот.
3.2.1.3 Истражување на потребите за модернизација
Распрашајте ги техничките претставници на клиентот во врска со потребите за
модернизација во нивниот објект. Илустрирајте ги можностите за имплементирање на
планираните мерки за модернизација прекуЕСКОЕСКО во ДЕК проектот, платено преку
постигнатите заштеди и на тој начин штедење на сопствената инвестиција.
3.2.1.4 Адресирање на прашањата за персоналот
Распрашајте се за персоналот на клиентот: Дали има доволно персонал за да се
обезбедат редовни контроли, одржување и ако е потребно поправката на постојните
технички системи? Дали институционалните капацитети се доволни да препознаат
енергетска ефикасност или потенцијално зачувување, за да се планираат потребните
мерки за модернизација и врвен надзор при имплементација? Доколку не: Воочете му
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ги на на клиентот можностите за користење на надворешно искуство од ЕСКОЕСКОза
имплементација на потребните мерки за модернизација.
3.2.2 Клучни донесувачи на одлуки
Од страна на ДЕКклиентот / сопственикот на зградата, клучните донесувачи на одлуки
се препознаваат на финасиско и техничко ниво и им се обезбедуваат информации за
проектот на нивен јазик.
3.2.2.1 Клучни финансиски донесувачи на одлуки - што се однесува за нив во
проектот?
Во ДЕК проектите, многу често локалните власти се клиенти. Тука, лицето одговорно за
финансиски одлуки е градоначалникот. Ова не значи дека во развојот на проектот ќе
биде вклучен и градоначалникот. Но, нормално дека ДЕК договорот ќе биде потпишен
од градоначалникот или од овластено лице, па информирањето и убедувањето на
соодветните сектори така што тие ќе може да го информира и убеди градоначалникот
дека ДЕК проектот се од суштинско значење и води кон успех. Доста често не се
потребни само економски аргументи, туку исто така и аргументи од поглед на
маркетингот со цел полесно продавање на проектот на политичката сцена.
Во приватните или јавните компании, ситуацијата е генерално иста, со тоа што
разликата е во тоа да договорот биде потпишан од директорот на институцијата или
од овластен претставник.
3.2.2.2 Клучни технички донесувачи на одлуки - што се однесува за нив во
проектот?
На техничко ниво, експертите од имотот на институцијата од одделот за менаџмент ќе
бидат тие кои ќе ги дефинираат техничките барања вклучени во ДЕК проектот. Важно е
да се извлече корист од нивните технички знаења за зградите кои се вклучени во
проектот. Тие мора да бидат убедени дека саканите енергетски заштеди и техничката
изведба на зградите може да биде најдобро постигната само од ЕСКОЕСКОсо ДЕК.
Бидејчи често има недостаток на инвестиции и персонал со технички вештини
(особено во јавните институции), ДЕК може да се претстави како моќна стратегија за
решавање на техничките прашања, кои институциите сами по себе не може да ги
решат. Згора на тоа, мудро е да се оцени и дискутира со нив за добивките и заканите
за техничкиот персонал преку ДЕК проектот, со цел да се смират потенцијалните грижи
и истакнат предностите.

3.3

Чекор 3: Како да се разговара за предноста на ДЕК проектот споредбено
со интерни (in-house) решенија

Мерките за енергетски заштеди може да бидат реализирани интерно (in-house) со
персоналот, со надворешни добавувачи / сервис компании или – алтернативно – во
контекст на ДЕК проектсо ЕСКОЕСКО компании (Energy Service Company).
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Во одлуките за реновирање или купување на зградите ,треба да се земат во предвид
предностите за препушѕање на енергетските услуги поврзани со ЕСКО користејќи ДЕК
договори. ЕСКО
3.3.1 ЕСКО Препуштање на ризиците на ЕСКО компанијата

Слика 5: додадена вредност преку препуштање на ризици (извор: Агенција за енергетика на Грац)

Секој инвестициски или проект за осововременување(модернизација) е проследен со
ризици: Дали избрав вистинско решение, дали инсталацијата беше соодветно
направена, ќе работи ли системот според планиратното, ќе останат ли трошоците во
рамки на буџетот, дали заштедите ќе бидат постигнати?
Една од главните предности за спроведување на инвестиции за енергија во контекст на
ДЕК проект е препуштање на значајни ризици од сопственикот на објектот на ЕСКО
компанијата. Клучните аспекти во овој контекст се трансферот на техничкиот и
финансиски ризик на ЕСКО.
3.3.1.1 Препуштање на техничкиот ризик
Во EПЦ проектот, EСКО компанијата е одговорна за проектирањето, конструкцијата и
дел финансирање на предложените мерки. ЕСКОЕСКО ја гарантира техничката изведба
и може да биде одговорен ако целите на изведбата и заштедите не се постигнат.Исто
така, ЕСКОЕСКО обезбедува опрема за одржување и поправка на новите системи, дури
ако е потребно и обнова или замена на инсталираните системи доколку не работат
според предвиденото.
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Слика 6: Споредба на интерно решеније со ЕСКО решение
3.3.1.2 Препуштање на финансискиот ризик
Со тоа што ЕСКОги сноси сите технички и претприемачки ризици за постигнување на
гарантираните заштеди на енергија, клиентот е ослободен од било каков ризик за
трошоци кои би произлегле од технички проблеми на системите инсталирани од ЕСКО.
Од друга страна, ЕСКО компанијата е високо мотивирана за постигнување и
надминување на предвидената заштеда на енергија гарантирана преку оптимални
показатели и одржување. Пониски енергетски заштеди ќе доведе до намалување на
надоместокот за ЕСКО бидејќи ЕСКО ги гарантирал заштедите.
3.3.2 Искреност пред клиентот
За планирање, конструирање и одржување на дадениот технички систем, сопственикот
на зградата нормално би ангажирал друг надворешен вршител на услуга како и
интерен персонал со посебни одговорности. Во случај на оштетување на системот со
нејасен статус на гаранција, овие заеднички одговорности може да резултираат во
тежок и временско исцрпувачки процес за решавање на конфликтот помеѓу
различните учесници, како што се организаторот, изведувачот, и компанијата за
одржување. Резултатот може да се одолговлечи со одредување на проблемот,асо тоа
и следствени финансиски загуби.
Во случај на ДЕК договор, за сите такви прашања поврзани со новите системи
одговорноста е на ЕСКО компанијата. Во процесот на планирање сопственикот на
зградата има токму една и единствена адреса,имено, тоа е ЕСКО компанијата, која е
одговорена за проектирањетои имплементацијата на мерките како и нивно
финансирање. Во функционалната фаза, ЕСКО треба да ги реши сите проблеми кои
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може да произлезат од новата техничка опрема и ќе обезбеди остварување на
загарантираните заштеди.
Така сопственикот на зградата ќе извлече придобивки од ЕСКО како „единствена
станица“/ контакт за сите прашања поврзани со спроведување на мерките во контекст
на ДЕК договорот.

Слика 7: Искреност пред клиентот (извор: фактор 4)

3.3.3 Заеднички интерес и очекувања на клиентите и ЕСКО
Услугата на договорите за енергетска изведба се добитна ситуација за двете страни,
бидејќи и клиентот и ЕСКО компанијата имаат корист од постигнатите заштеди. Исто
така, бидејќи и клиентот и ЕСКО имаат заеднички интереси за тоа како ќе се постигнат
заштедите:
•

Фокусирање на повеќе економски мерки кои гарантираат најдобар сооднос на
трошоци – добивки

•

Употреба на модерна, високо ефикасна опрема

•

Придржување кон високите стандарди на следење

•

Редовно одржување на новата опрема за подолг период (додека трае
договорот)

Постојатслучаии во кои интересите на клиентот и ЕСКО може да бидат во различни
насоки, на пример за нивото на удобност како што е висината на внатрешните
температури. Затоатаквите прашања треба да бидат јасно дефинирани во тендерот и
договорот за да не произлезат несогласувања во текот на изведба на услугите.
3.3.4 Максимизирање на заштедите преку мотивирани надворешни добавувачи
Секоја институција, јавна или приватна, има различни можности да ја минимизира
потрошувачката на енергија. Добро обучен и мотивиран персонал може да направи
огромна разлика во сметките за енергија.
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Во реалноста, често пати се докажало дека е тешко да се задржи персоналот
(техничкиот и не техничкиот) фокусиран на прашањата за енергетска ефикасност, а тоа
се должи на неколку причини:
1. најчесто енергијата не е нивна основа дејност
2. институционалните стандари за енергетски менаџмент не се секогаш високи и
понекогаш не се добро почитувани
3. не постојат стимуланси како награда за персоналот за енергетски ефикасно
однесување

Во ДЕК проектот тоа е различно:ЕСКО е целосно специјализиран за енергетска
ефикасност и има огромно искуство со енергетски менаџмент. Уште поважно: Како што
треба да гарантира за постигнување на енергетските заштеди, тој е целосно мотивиран
да ги постигне и надмине гарантираните заштеди, како јадро од неговиот бизнис
случај –заедно со елиминирање на ефектот на отскок на мерките на енергетска
ефикасност (види во поглавје 2.6). Затоа, одблиску ќе се следат нивоата на
потрошувачка на енергија и има непосреден интерес да реагира дали пресметаните
заштеди се постигнати или не во секоја точка при траење на договорот.
3.3.5

Клиентот може да се фокусира на суштината на неговиот бизнис

Постојат сопственици на згради чиишто вработени се и мотивирани и квалификувани
за водеже грижа за техничката опрема во зградата. Ова е често случај во компании
или институции кои го имаат главниот фокус на нивната основна дејнот во технички
дисциплини, така што сопственикот на зградата може да ги искористи тие предности.
Во институциите со нетехничка основна дејност – на пример деловни згради, училишта
и детски градинки –често ситуацијата е прилично различна. Тука трудот и трошоците за
одржување може да бидат прилично високи.
Во случај на EПЦ договор, нема да има потреба од интерна обука на персоналот за да
го разбере одржувањето на новата техничка инсталација, бидејќи одговорноста за
одржување му припаѓа на ЕСКО. Ова му овозможува на персоналот да се фокусира на
нивната основна дејност или во случај на домаќин – за управување со системот,
сигурност и технички проблеми.
3.3.6 Избегнување на ефектот на повраток
Ефектот на поврат го опишува однесувањето или другите одговорности со воведот на
новите технологии на пример за заштеда на енергија. Овие одговори имаат тенденција
да се неутрализираат со ефектот од добивката од превземените мерки за енергетска
ефикасност, така што заштедите што треба да се постигнат се намалени.
На пример оптимизираниот контролиран систем може да ја намали потрошувачката на
енергија и трошоците. Од друга страна чувството за “направивме доста за околината”

20

може да предизвика побарувачка за повисока температура
последователно да ја зголеми потрошувачката на енергија.

во

собите

и

Во EПЦ проектот, ЕСКО има непосредни интереси да воведените мерки за заштеда се
одржливи. Затоа ЕСКО ќе ги следи нивоата на потрошувачка на енергија и работните
параметри и ќе воведе контра мерки во случај да постигнатата заштеда на енергија е
намалена од страна на корисниците или сопственикот на зградата.

Слика 8: Ефект на повраток, невозможно со ДЕК проектите

6

3.3.7 ДЕК комплетирање на сопствената иницијатива
Генерално, EПЦ и самоиницијативата воопшто не се контрадикторни. Оптимизацијата
на заштедата на енергија може да биде постигната преку партнерство помеѓу
внатрешниот енергетски менаџмент со надворешен договор.
Ова се манифестира на крајот на EПЦ договорот, кога после конечната контрола, во
која сопственикот на зградата ќе ги контролира соодветните услови на
имплементираниот систем, ќе може да превземе понатака и да има корист од идните
заштеди само за себе.
Искуството од Германија покажа дека следењето на договорите или нова EПЦ набавка
може да помогне да ги обезбеди нивоата на заштеди или дури да ги зголеми
заштедите за сите клиенти на долг рок – а на тој начин ќе се избегне ефектот на поврат.

6

source: http://iee.ucsb.edu/files/pdf/Rebound%20Report%20for%20IEE-UCSB_0.pdf#page=3&zoom=auto,0,595
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Во 2012 Агенцијата за енергетика на Берлин и Енергетскиот институт од Бремен
спроведоа споредбена студија за успесите од имплементирање на мерките за
енергетски заштеди со EПЦ проектите и самостојни реализации. Анализата вклучуваше
23 EПЦ проекти и 36 самостојни реализации. 7
Споредбата во студијата за имплементирани мерки покажа дека скоро во сите области
нивниот број бил повисок во ДЕК проектите. Очигледно интерните (in-house)
имплементирани мерки повеќе се водени од потребата за обнова и поправка отколку
систематска имплементација на ефикасност и потенцијали за оптимизацијата. Во ДЕК
проектите, постојаното подобрување на нивоата на енергетска ефикасност е централна
водечка сила за ЕСКО со цел да се постигнат загарантираните заштеди на клиентот.

3.3.8 Предности од ДЕК за сопственикот на зградата
Во следната табела прикажана е непристрасна споредба на ДЕК наспроти интерно (inhouse) имплементирање на мерки: предности, ДЕК може да му пренесе на клиентот
споредба со интерни (in-house) решенија и предности.
Предности/Недостатоци
Гаранција за заштеди

Максимизирање на
енергетските заштеди
Максимизирање на
финансиските заштеди

Технички ризик
Техничка одговорност за новите
системи
(замена/инвестиција/гаранција)

7
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ДЕК
ЕСКО гарантира во
ДЕК договорите за
енергетска заштеда
ЕСКО овозможува
максимизирање на
енергијата
Нивоа на
финансиски заштеди
гарантирани од ЕСКО
преку ДЕК договорот

ЕСКО
ЕСКО
за цело
времетраење на
договорот

Интерни (In-house)
решенија
Нема гарантирани заштеди

Закана за можни ефекти на
повраток
Финансиските заштеди
може да се повисoки ако
клиентот набави доволно
ресурси/ ангажира
надворешни експерти за да
имплементира
дополнителни мерки за
енергетска заштеда во
неговиот објект
Клиент
Надворешни
организатори/инсталери
само за време на периодот
за гаранција(2 години); по

The study is available here at – unfortunately only in German but with an English summary on page 7/8:
http://www.kompetenzzentrumcontracting.de/fileadmin/uploads_redaktion/PDF/Literatur_Download/Endbericht%20Contracting%20vs%20Eigenregie-2012-0425_final.pdf.

Финансиски ризик
Финансиски трошоци

Новоа на удобност

Процес на планирање

Ефекти на повраток

ЕСКО

Енергетска
оптимизација на
дефинирани нивоа
на удобност
Координација преку
ЕСКО
ЕСКО е високо
мотивиран да ги
избегне сите можни
ефекти на повраток

истекот на гаранцијата
клиентот е одговорен
Клиент
Може да биде помал,
доколку клиентот има буџет
за мерките или ниски
каматни можности за
финансирање
Комплетна флексибилност
за сите нивоа на удобност

Координација на клиентот
со надворешниот
организатор
Обично се зголемува
енергетската потрошувачка
по имплементацијата на
мерките за енергетска
заштеда (ефект на повраток)

3.3.9 Професионална помош
Денес, дизајнот, имплементацијата и мониторингот на комплексни мерки за заштеда
на енергија во голема мерка се задача на техничките експерти. Само мал број на
клиенти имаат потребно ниво на познавање во рамките на своите редовни вработени.
Затоа, многу технички задачи треба да се изработат од надворешни експерти
ангажирани на јавен повик, соодветните експерти мора да бидат координирани, да
бидат дефинирани урнеци и можните конфликти да бидат разрешени.
ДЕК проектот му олеснува на клиентот голем напор за планирање на инсталациите и
доделување на јавен повик за надворешни инсталатори и надворешни даватели на
услуги, бидејќи ова е главна задача на ESCO. Клиентот ужива во предностите да има
само еден интерфејс, наместо повеќе интерфејси за планирање, имплементирање и
функционирање/одржување на новиот систем.
Секако, точно е дека ДЕК проектот инволвира сложена тендерска постапка од друг вид,
која треба да се подготви. Препорачливо е да се инволвира искусен ДЕК советник за
поддршка на клиентот во професионална подготовка и имплементација на мерките на
ДЕК.
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4. ДЕК Проект: Набавка и елементи на ДЕК
ДЕК проектот е комплексна конструкција – но не толку комплексна доколку е
конструирана во вистински ритам. Пред се, треба да се следи одреден режим,
превземајќи чекор по чекор. При овој начин на работа, одредени документи треба да
бидат обезбедени или создадени, со цел да може да се спроедуваат различни понуди
и да се избере најдобрата.
Оваа фаза се однесува на набавка на проект, ДЕК договорот и финансиски решенија за
ДЕК.

4.1 ЧЕКОР 4: Набавка на ДЕК: Јавен повик и доделување на договор
Се додека ДЕК проектот е во фаза на подготовка, сите концепти и одлуки се од
теоретски карактер, но со одлуката за набавка, теоријата станува реалност и
проектниот советник треба да ја докаже неговата компетентност.
Тоа зависи од ресурсите и стручноста на клиентот, без разлика дали постапката за
набавка (на пр. Преговори, дијалог) ќе се врши од страна на советникот. Со сигурност
тој треба да обезбеди познавање за бизнис моделот на ДЕК, потребната тендерска
документација и договорната рамка. Понатаму тој треба да даде преглед на
последиците (позитивни или негативни), за различни сценарија. Доколку искуството не
е доволно, препорачливо е во процесот на набавка да се вклучат советници кои имаат
искуство со ДЕК проекти.
Во понатамошниот текст обезбедени се информации за:
• фазата на планирање со преглед на потребните чекори
• фазата на евалуација, дали сите неопходни ресурси се ги има на страна на
купувачот
• начини за водење низ тендерската процедура
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Слика 1: проектен тек на еден ДЕК проект (извор: SEVEn)

4.1.1 Неопходни одобрувања за започнување на јавен повик
Во повеќето случаи потребно е да се добие овластување од сопственикот за да се
започне со тендерска постапка. Експерт за ДЕК може да помогне во образложување на
проектот. Купувачот треба да провери:
•
•
•

Известување за јавен тендер во форма на постапка со преговарање –
вообичаено известен во службен весник за јавни договори или
www.ted.europa.eu (Tenders Electronic Daily (TED)
Јавен
сектор
–
локална
самоуправа
(градови
и
општини):
ДЕК проектот мора да биде одобрен од страна на сопственикот на зградата,
иако договорот може да се склучи со друго правно лице
Јавен
сектор
–
државни
тела
и
органи:
Директната врска може да биде дефинирана како снабдувачки кредит, и во
случај на комплетно финансирање од заштедата, без право да се бараат
субвенции од државниот буџет (може да биде потребно одобрение од
државата или да се изрече должност за регистрација)

4.1.2 Временски план на тендерската постапка
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Слика 2: Временски распоред н тендерската постапка

4.2 Тендерска документација
4.2.1 Потребни податоци за зградата
Првиот чекор до тендерска документација е да се соберат информации за
моменталната состојба на зградите и нивната потрошувачка на енергија и вода.
На почетокот треба да има краток опис на зградата кој вклучува најмалку:
• година на изградба
• големина/димензии на зградата (m2, колку спратови има,...)
• за што се користи, различни видови на употреба
• кој е сопственик, кои се корисниците?
• време на користење (часови на ден/недела/година)
• имало ли било какви реновирања во меѓувреме?
Останати важни информации кои треба да се соберат:
• Постојат ли проблеми со постигнување на стандардите за удобност?
• Има ли чести поправки?
• Кој е одговорен за одржувањето (внатрешен или надворешен персонал) и каков
е договор со нив/него?
• Дали има планирано промена на режимот на користење во догледно време?
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Во случај да надлежностите на подготовката на тендерот не на клиентот,
препорачливо е користење на услуги на експертска советничка компанија, при
обработка на тендерската документација за следните задачи:
• Прашања поврзани со енергијата, мора да се решат на експертско ниво (од
прилика 60 – 70% од сите тендери вклучуваат и енергетски прашања)
• Да се подготви тендерска документација, потребна е релевантна база на
податоци со потребните документи
• Можност да се определат задолжителни мерки (комплементарни мерки со
подолг период на враќање)
• Кога се размислува за ДЕК препорачливо е да се земат во предвид и
градежните мерки – ДЕК може да се комбинира со изолација и замена на
прозорци
• Тендерската документација мора да содржи сет од правила за пресметување на
референтната потрошувачка
4.2.2 Неопходни делови на тендерската документација
Кога ќе се соберат информациите, кои беа опишани во предходното поглавје,
тендерската документација може да се воспостави. Тендерската документација е друг
важен дел од целиот процес на набавка: Колку е подобар квалитетот во однос на
деталите, техничката и организациска покриеност и точност, толку се помали напорите
на понудувачите за пресметка на подготовката, за проектирање и одржување на
системот и помали се шансите за дополнителни барања од ESCO.
Тендерската документација обично вклучува:
• Енергетска контрола (дури и ако е застарена)
• Податоци за потрошувачката на енергија (3 години наназад) во техничка и
парична смисла
• Копии од фактурите за потрошувачка (барем за 1 година)
• Детален опис на сегашната состојба на енергетскиот систем и негово
раководење
• Спецификација и метод за пресметка на референтната потрошувачка на
енергија
• Нацрт договор
За да се обезбеди квалитет на понудите, потребна е посета на лице место на објектите.
Тендерската документација мора да дефинира
• Јасни цели ( на пр. минимум заштеди, потрошувачка или емисија на CO2)
• Организациски аспекти
o Кои задачи треба да се извршат од ESCO?
o Како се оценуваат критериумите за квалитет?
• Технички аспекти
o Опис на типот на градбата
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•

o Енергетска статистика за последните 3 години, време на работа, опрема,
употреба на зградата, потребни внатрешни климатски услови (температура,
вентилација,..)
o Основна потрошувачка
o Задолжителни мерки,пожелните мерки и опционални мерки
Финансиски аспекти
o Најмал период на отплата
o Финансиска организација: кој е обврзан да инвестира: клиентот, ESCO,
обајцата

4.2.3 Енергетска референтна состојба
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_Germany_baseline-calculation.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baselinecalculation_example.pdf

Еден од основните делови од ДЕК проектот е така наречената „референтна состојба“,
која дава информации за потрошувачката на енергија и енергетските трошоци. Основа
се фактурите на снабдувачите со енергија (електрична енегија, гас, централно греење).
Просечната потрошувачка и трошоци за три години (препорачливо), се добра
референца за пресметка на идните заштеди. Корекцијата поради климатските
промени и промените на користење во текот на основните години мора да биде
спомената.
Урнек за референтната состојба и опис може да се најде на:
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_Germany_baseline-calculation.pdf
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/EESI_WP2_documents_CZ_baselinecalculation_example.pdf

Детален опис за поставување на референтната состојба може да се најде во Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

4.3 ЧЕКОР 5: ДЕК Договор
Со цел да се помогне на клиентите да севклучат во ESCO под еднакви услови, во Европа е
развиен сет на стандардни договорни спогодби (исто така и во други земји како USA).
Генерално, стандарните документи се прегледани и широко одобрени од многу засегнати
страни, вклучувајќи ја и ESCo индустријата, различни оддели во владите и приватниот и јавен
сектор. Тие се наменети како стандардни шаблони за преговарање и имплементирање на
успешни енергетски договори. Со оглед на тоа дека постојат повеќе различни модели на
договори и различни приоди за ДЕК, не постои единствен европски модел на договор, туку
има еден опсег од договори.
ДЕК договорот помеѓу ESCO и сопствениците на зградите мора да содржи најмалку гаранција
за енергетските заштеди и да ја регулира распределбата на финансиски и технички ризици за
имплементација и работа во текот на целиот проект кој трае од 5 до 15 години (повеќе детали
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во глава 5.2.1). EPC договорот ги спојува трите актуелни типови на договори во еден договор
за:
•
•
•

Работа: имплементација на мерките
Финансирање: рефинансирање на инвестицијата
Сервис: оперативно управување и одржување

Моделот на договорот вообичаено треба да биде дел од тендерската документација – само
ако овој документ нуди споредба – и може да биде прилично обемен и да содржи од 50 до
100 страници. Важно е да се има предвид за разликите во договорот кога се разгледуваат
различни услуги кои треба да се вклучат во тендерската документација.

4.3.1 Главни делови на ДЕК договор8
1)Дефиниција за референтно сценарио (основа) за енергетска потрошувачка и трошоци.
Референтното сценарио за енергетската потрошувачка треба да биде јасно дефинирано. Тоа е
сет од физички единици. Се заснова на јасно дефинирани спецификации за работа и
користење на предметните згради. За сите финансиски и економски цели, референтното
сценарио е пресметано со сегашните цени.
2) Гаранција на заштеди – ESCO гарантира одреден износ на годишни енергетски заштеди
(трошоци) дека ќе бидат постигнати во времетраење на договорот.
3) Награда (договорена такса) – Договорот дефинира точно кој дел од постигнатите заштеди е
доделен на ESCO за своите услуги. Обично таксата се плаќа фиксно месечно како авансно
плаќање договорено од двете страни. На крајот од секоја година на договорот, после
извршената процена на заштедите, се подмируваат плаќањата.
Обезбедувањето на заштеди треба јасно да дефинира што ќе се случи ако не се постигнат
загарантираните заштеди, на пример треба да има јасен опис на тоа како ESCO ќе ги реши
можните негативни разлики помеѓу гарантираните заштеди и моментално постигнатите
заштеди. Или ако загарантираните заштеди се надминат, треба да има јасна одредба за тоа
како екстра заштедите ќе се поделат помеѓу клиентот и ESCO.
4) Времетраење на договорот – времетраењето на договорт треба да биде дефинирано, треба
да биде разделено на фаза на имплементација (планирање, конструкција) и фаза на работење
(постигнување на заштеди).
5) Обемот на инвестицијата за мерките за енергетска заштеда (и прв нацрт на технички
концепт вклучувајќи ги и основните мерки)
6) Одговорност на ESCO за правилен дизајн на мерките за енергетска заштеда и нивна
реализација.
7) Обврска на клиентот да обезбеди соодветни услови за реализација на мерки за енергетска
заштеда. Исто така треба да се дефинираат и барањата за удобност (внатрешни температури)

8

Извор: http://www.european-energy-service-initiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
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8) Начин на пренос на инсталираните системи за енергетски заштеди на сопственикот на
сопственикот/клиентот.
9) Обрска на ESCO да обезбеди годишен извештај за проценка на заштедите. Во оваа
проценка, ESCO треба детално да ги прикаже постигнатите заштеди во разгледуваната година,
во енергетски и парични единици. Понатаму, начинот за пресметување на постигнатите
заштеди треба да биде дефиниран за случај на различни влезни параметри од предвидените,
дефинирани во референтното сценарио за потрошувачка на енергија.
10) Дефинирање на процесот, како имплементирањето на мерките е договорено помеѓу ESCO
и клиентот. Во принцип има два начина:
1. Сите мерки се одобрени во фазата на преговарање: По доделување на договорот ESCO
нема потреба за понатамошни потврди од страна на клиентот за имплементација на
поединечни мерки
2. Секоја мерка треба да биде одобрена по дизајнот од ESCO, а пред негова
имплементација
Дополнително, договорот може да содржи (на пр. во анекси):
• Детален опис на енергетскиот систем и менаџерскиот статус кво, вклучително и
референтната потрошувачка и референтните трошоци
• Детален опис на основните мерки за заштеда на енергија
• Пресметка на цените и ратите
• Временски распоред на спроведување на проектот
• Метод за проценка на постигнатите заштеди
• Метод за вклучување во предвид на промена на режим на користење (продолжено
време на користење)
• Управување со енергетската опрема
• Спецификација на комепетентни лица
• Листа на подизведувачи

4.3.2 Специфицирање на одредени мерки во тендерската документација
Може да се случи да е корисно да се спроведат дополнителни мерки за енергетска
ефикасност, дури иако времето на поврат на инвестицијата се зголеми во однос на она
во договорот. Таквите задолжителни мерки мора да се дефинираат во детали во
тендерската документација, во спротивно ESCO нема да понуди такви мерки
доброволно, бидејќи тоа нема да биде предност за нив во тендерската проценка. Ова
секако ќе ја подигне инвестицијата на тендерот, но ќе ги намали дополнителните
побарувања по доделување на договорот.
Во исто време, клиентот не треба да дефинира многу специфични мерки, бидејќи го
ограничува опсегот на оптимални решенија понудени од понудувачите.
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Пример:
• Котел кој е на крајот од својот животен век, треба да се смета дека
задолжително ќе биде заменет од ESCO.
• Промена на прозорците можеби ќе имаат долг период на поврат на
инвестицијата, но неопходно е бидејќи и нивниот животен век е завршен.
Понудата на други мерки ќе биде во дискреција на ESCO како што се:
• Ограничување на температурата во собите со промена на вентилите на грејните
тела
• Промена на котелот, контролата на системот за греење или замена на делови
од истиот
• Воведување на систем за следење на потрошувачката на енергија
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4.4 ЧЕКОР 6: Финансирање на ДЕК проекти
Финансиското решение на проектот има клучно влијание врз структурите на засегнатите
страни. Во текот на последните години, беа создадени и имплеметирани голем број на
различни системи, што покажува дела советникот треба да го прилагоди финансиското
решение во согласност со потребите и финансиската способност на клиентот.
Еве еден преглед на најчестите случаи:
•
•
•
•
•
•

финансирање од страна на сопственикот (кредит или лизинг)
финансирање од страна на ESCO преку кредит, лизинг и сл.
финансирање од страна на ESCO преку цесија на договорните стапки
финансирање страна на трет финансиер
субвенции од владата или фондови
комбинација од сите горенаведени

Различните шеми споменати погоре се прикажани во следните графици

Слика 3: Шеми на финансирање
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Обично потребно е да се договори декларација со која се загарантирува правото.
Одлуката кој избор е најдобар зависи од:
1. Директни финансиски трошоци (услови на финансирање, каматни стапки,
такси, ...)
2. Правни аспекти (права и должности, сопственост, раскинување на договорот, ..)
3. Потребни Гаранции (барани од страна на финансиските институции)
4. Последици од оданочување (данок на купување/ДДВ, данок на добивка, данок
за земја)
5. Биланс на состојба и сметководствени импликации (кој ги активира
инвестициите, ефект од билансот на состојба, како кредитни линии, Мастришки
критериуми...)
6. Напори за раководење со бизнисот (трошоци за трансакција, сеопфатни
консултантски услуги)
Препорачливо е да се создаде профил на барањата на клиентот според овие
кратегории, за секој клиент, со цел да се стандардизира процесот на избор на
соодветно финансиско решение.
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Слика 4: Кој обезбедува финансирање?

Повеќе информации на:
http://www.grazerea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_standarddocument_financing.pdf
Детални информации на:
http://eesi2020.eu/wp-content/uploads/2013/08/101126_GEA-T16_Finance-Options-for-Energy-Contractingincl-Examples.pdf
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5. Анекси
5.1 Анекс 1: Пресметка на референтна состојба
Референтната енергетска состојба е дефинитерана во DIN EN 159009 како „потрошувачка на
енергија пресметана илиизмерена во подолг временски период нормализирана со фактори
за прилагодување“.
Утврдувањето на основната линија за постоечкото користење на енергија е една од првите
работи кои треба да бидат изведени кога се подготвува ДЕК проект. Во некои случаи, клиентот
веќе може да има физибилити студија или енергетска контрола (често направена од страна на
консултант). Ситни разлики во толкувањето на мерените податоци и мерки и методологијата
за верификација може да се претворат во големи финансиски последици. Спроведување на
енергетската контрола или физибилити студија е скапа и интензивна вежба. Визуелната
контрола низ објектот и прегледот на сметките за енегија се често од голема помош. Доколку
потрошувачката на енергија на зградата не може да биде измерена или утврдена мора да се
направи проценка на соодветноста на зградата за ДЕК.

5.1.1 Главни компоненти на референтни трошоци за енергија
Сликите во продолжение покажуваат временска рамка на основната проценка:

9

Услуги за енергетска ефикасност – Дефиниции и барања EN 15900:2010 (E)
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Пресметката на референтната состојба повторно се користи по спроведување на проектот за
енергетска ефикасност: заштедите на енергија се добиени со споредба на референтната
состојба на пресметаната вредност на потрошувачката на енергија во согласност со
методологијата наведена во ДЕК договорот.
Документ кој вклучува основни принципи и забелешки, пресметки и сметководство на заштеди
на трошоци на енергија во основниот ДЕК, беше развиен во текот на EESI проектот (основан на
методите и искуствата на EESI партнерите): http://www.european-energy-serviceinitiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard4_Baseline.pdf
Во рамките на овој документ објаснети се четири чекори на процедурата за одредување на
референтната состојба:
• Чекор I собирање и подредување на фактури,
• Чекор II временска корекција за референтната година,
• Чекор III корекција на цената,
• Чекор IV основна документација.

Слика 5: Референтна вредност Чекор по чекор (извор BEA)

5.1.2 Како да се одредат референтните трошоци за енергија
Треба да се напомене дека можеби ќе биде корисно за индивидуален ДЕК проект да се вклучи
- во прилог на намалување на трошоците за енергија и останата потрошувачка - особено на
трошоците за вода и комунална такса. Како основа за гаранција за заштеда од ESCО (и за
следните годишни заштеди) треба да биде искористена потрошувачката на различни видови
на енергија од последната година (пред спроведување на ДЕК проектот). Ова година се
нарекува е „референтна година“.
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За да се осигура дека одбраната година е репрезентативна, бројките од основната
потрошувачка на енергија треба да се споредат со тие од предходните две години. Како
алтернатива, вредноста на просечната потрошувачка во последните три години може да се
дефинира како референтна.
Методот за пресметка мора да биде дефиниран во ДЕК договорот. Како специфични цени за
енергија за секоја точка на мерење, доколку е применливо, поделено по цена на компонента
како цена на киловатчас и референтна цена, овие цени треба да бидат прикажани експлицитно
како референтни енергетски цени во ДЕК договорот пред почетокот на договорот.
референтните енергетски трошоци се потрошувачката на енергија во референтната година во
корелација со снабдувањето со енергија на клиентот во одреден датум (пр. 31-ви Декември).
Од тие причини референтните трошоци за енергија е вкупна вредност од специфичната
потрошувачка не енергија и цената на сите згради.

Слика 6: Одредување на референтна состојба

Пресметковните урнеци се достапни и може да бидат искористени при подготовка на
тендерската документација како и за годишните енергетски сметки:
http://www.european-energy-serviceinitiative.net/fileadmin/user_upload/bea/ESC_Standards/Standard5_Baselinetabelle.pdf
Референтната состојба ќе биде достапна за сите понудувачи во текот на тендерската постапка.
Врз основа на ова, ESCO ќе ги пресмета енергетските заштеди.

5.1.3 Практични предлози за образложување на референтните енергетски
трошоци10

10

Leitfaden Energieeinspar-Contracting, Hessen 04/2012
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•

•

•
•

Повисоки цени на енергијата се подобра основа за рефинансирање на мерките за
енергетска ефикасност. Затоа повисоките референтни трошоци треба да се проценуваат за
референтната вредност и во случај на флуктуација или предвидено зголемување на
цените.,
Трошоци за одржување вообичаено не се вклучени во референтната состојба и според тоа
секоја заштеда на трошоци (која што може да се достигне) нема да биде рангирана како
заштеда во смисла на гаранција на заштеди. Исклучоци се можни на изрично барање на
клиентот, ако може да се прогнозира износот на остварлива заштеда на трошоци во
периодот до поканата за учество на тендер.
Под-единици кои се генерално снабдени со електрицитет, вода итн. (привремен стан), но
онаму каде не може да се извршат мерки за заштеда, не би требало да бидат вклучени во
референтната состојба - со цел да се поедостават пресметките на заштеди
За да бидат во можност да се земат во предвид можните промени на извори на енергија,
потрошувачката на единици треба да се наведе во kWh (ако е применливо со соодветните
фактори/енергетска вредност). Да се изведе заштеда на емисијата на CO2, треба да бидат
прикажани и сегашната емисија на CO2 и факторите на емисија.

5.2 Annex 2: Where to find relevant documents
5.2.1 Вовед
Искуствата и знаењата на советникот и постоечките ДЕК документи е важна почетна точка за
почетници клиенти и корисници. Но, потребно е сите документи да се прилагодат на
соодветната држава! Затоа е потребно да се прегледаат документите – каде што е потребно –
да се прилагодат на локалните услови.
Линковите кои што следат ќе се концентрираат на документите достапни на Англиски – со
одредено прилагодување на Германскиот пазар, кои припаѓаат на најстарата и сеопфатна
колекција на релевантни документи.
Од 2004, IEE програмата кофинансира одреден број на проекти кои се активни во поддршка на
развивање на ДЕК пазарот во Европа: некои примери од IEE финансирани ДЕК проекти се:
-

Eurocontract (не функционира интернет страната, но, преглед на документите може да
се најде тука:
http://eaciprojects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1576&side=downloadabl
efiles)
EESI (http://www.european-energy-service-initiative.net/eu/toolbox.html)
Fresh (http://www.fresh-project.eu/ )
ChangeBest (http://www.changebest.eu/)
ESOLi (http://www.esoli.org/ )

Сите важни резултати од овие проекти се достапни на интернет страната на ИЕЕ:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/index_en.htm
Исто така вклучени се и поврзани ресурси од други извори. Меѓународните и Европски ресурси
содржат материјали од следните земји:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
France

•
•
•
•
•
•
•
•

Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
The Netherlands
Norway

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Other

Покрај оваа сеопфатна колекција на релевантни ДЕК документи, бројни други институции или
здруженија обезбедуваат дополнителни информации. На европско ниво, Асоцијацијата на
ESCО компании обезбедува знаења и најдобри практики за да поттикне стандардизација во
ДЕК индустријата (http://www.eu-esco.org/).
Најзначајните документи опишани се во следните поглавја.

5.2.2 Достапни стандардни ДЕК договори: EESI
•

http://www.european-energy-serviceinitiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard5_Contracts.pdf
Во тек на EESI проектот (2009 – 2012) главните одлики на ДЕК и различни докажани модели на
документи се ставени на располагање. Со цел осигурување на квалитет беше одлучено да не
се објавува целиот текст во договорите. Поради разликите во условите во различни земји, како
што се „full-text“ договорите тешко дека ќе биде од корист без совет од искусни развивачи на
проекти. Како и да е, изворите за расположливи модели на договори се опишани во
документот и заинтересираните корисници ќе бидат обезбедени со целосна верзија на модел
на документите.

5.2.3 Останати извори на стандардни договори
Останати врски до стандардни документи - договори:
•
•
•

•

•
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Модел на договор за ESC достапен од EESI партнер JSI на Словенски и Англиски јазик
http://www.jsi.si
Модел на договор за ESC достапен од EESI партнер на Романски и Англиски јазик
http://www.anre.ro
Австриски модел на договор за ДЕК и IEC достапни од EESI 2020 партнер GEA на Германски
јазик. Договорите се даваат во комбинација со консултантски услуги http://www.grazerea.at/eesi/upload/download/standard%20documents/eesi_wp2_d2_4_integriertes_energiecont
racting_dt.pdf
Германија: Германската федерална држава Hesse разви хесенски водич (2012), кој
обезбедува модели на договор, многу практични примери и примерок од документи.
Додека структурата е робусна, договорот се однесува на германските норми и правила за
јавен тендер, како и други германски стандарди. Со цел да може да се користи, договорот
ќе треба да се преработи да може да се користи во останатите земји – членки, во
согласност со локалните закони
http://www.energieland.hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=17450 - на Германски јазик.
SEAI од Ирска издаде прирачник за ДЕК во декември 2013

•

http://www.seai.ie/Your_Business/National_Energy_Services_Framework/EPC_Handbook/Samp
le-Document-EPC-Contract-Sample.pdf
USA: Националната непрофитна организација ESC изработи ДЕК стандард за насочување на
процесот на јавни набавки и склучување договори за сопствениците на објекти. Ресурсите
и документите не се веќе директно достапни за симнување, но може да се најдат преку
агенција.

5.2.4 Тендерска документација
Главните принципи на тендерската процедура, опис на тендерската документација, пример за
распоред на тендерската процедута и критериум за избор на најповолен понудувач може да се
најдат на почетната страна на EESI:
http://www.european-energy-serviceinitiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard3_PublicTender.pd
Преглед на тендерската постапка и потребните документи се дадени во тендерското
упатство поглавје 4: Тендерска постапка

5.2.5 Документи за финансирање
Генерално, препорачливо е за клиентот да ги разгледа финансиските можности или опции во
почетна фаза. Во ДЕК проектите, финансирање на проектот вообичаено е одговорност на ESCO
компанијата. Клиентот може да одлучи и да обезбеди од својот буџет и да придонесе кон
трошоците за изградба, доколку тој ужива јасни поволни услови за финансирање.
Следните документи за финансирање се достапни:
Финансирање
Chapter 4: EPC financial concepts, limits, interests and recommendations
EPC financial simulation tool
EPC financial simulation tool explanation
The guide helps the tool users to set up their simulation.

EESI

2011 Материјал за обука

Fresh 2011 Excel алатка
Fresh 2011 Прирачник

EPC in Social Housing: the legal and financial barriers
Legal and Financial syntesis of EPC in Social Housing

Fresh 2012 Прирачник

Standard EPC Documents - Financing

EESI

2011 Прирачник

5.2.6 Останати документи
•
•
•
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Национален извештај за ДЕК статус кво (2013, извор EESI 2020)
Опис на содржината на енергетска контрола:
http://www.european-energy-serviceinitiative.net/fileadmin/user_upload/gea/standard_documents/Standard2_EnergyAudit.pdf
Различни материјали за обука, прирачници, алатки, модел на додовори или тендерска
документација развиена од IEEP и други иницијативи:

•
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http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performancecontracting/index_en.htm
Меѓународен протокол за мерење и верификација IPMVP: http://www.evoworld.org/index.php?option=com_content&view=article&id=272&lang=en

5.3 Анекс 3: Најразлични Бизнис модели на енергетски услуги: Преглед
Енергетските услуги поминаа низ различен развој во последните години – главно во
зависност од националните околности и реакцијата на побарувачката на
потрошувачите. Овој водич ќе даде преглед на различни енергетски услуги. Колку што
е можно сите опишани енергетски услуги се придружени со најдобрите практични
примери.
Различните видови на енергетски услуги во овој прирачник се разгледани според
нивните бизнис модели, а не од типот на објектот за кого се применуваат. За
разгледување, кои објекти се погодни за ДЕК ве молиме погледнете во поглавје 1, за
различни типови на договори погледнете во поглавје 6.
Преглед на енергетските услуги можеби не е комплетна, бидејќи некои од
развивањата не се јасно видливи за авторите.
5.3.1 Договор за снабдување со енергија (ESC)
ESC се концентрира на оптимизирано производство на медиум. Овој медиум може да
биде топлина, студ, електрична енергија или компримиран воздух. ESCO ја обезбедува
опремата и изворот на енергија за да се произведе посакуваниот медиум за фиксни
услови. Затоа ESCO станува добавувач до клиентите (топлина и електрична енергија) и
има високи интереси во оптимизација на животниот циклус на трошоците на системот.
5.3.2 Договор за енеретски карактеристики (ДЕК)
ДЕК е докажан и економично ефикасен инструмент за искористување на постојните
потенцијали за заштеда на енергија во секторот на градежни објекти. ESCO
компанијата спроведува прилагодени енергетски услужни пакети, кои се состојат од
проектирање, изведба, користење и одржување, оптмизација, снабдување на гориво,
(ко)финансриање и однесувањето на корисниците.
Договорот помеѓу ESCO и сопственикот на зградата содржи гаранции за заштеда и
превзема финансиски и технички ризици за спроведување и користење на целиот
проект во текот на неговиот век од 5 до 15 години. ДЕК услугата или главен дел од неа
е платена од реализација на енергетските заштеди.
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Слика 7: Типичен модуларен опфат на ДЕК

5.3.3 Интегрирани енергетски договори
Опис
Интегрираниот ECM комбинира две цели:
1. Намалување на побарувачката на енергија преку имплементација на мерките
за енергетска ефикасност во областа на градежни технологии (греење,
климатизација, осветлување), обвивка на зградите и мотивација на
корисниците;
2. Ефикасно снабдување на останатата побарувачка на енергија, по можност од
обновливи извори на енергија
За споредба со ESC, обемот на услугите, а со тоа и потенцијалот за заштеда, да се
искористи, е продолжен до целокупната зграда или комерцијалното претпријатие.
Обемот не е ограничен на топлинска енергија, но моделот подеднакво може да се
користи за други медиуми како што се електрична енергија, вода или компримиран
воздух.
Области на употреба
Проекти со потенцијал за енергетска заштеда на страната на побарувачка и обвивката
на зградата, во комбинација со потребата за промена или обнова на енергетскиот
систем (за греење).
Видови на Гаранции на заштедите
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Гаранцијата од ДЕК на заштедите и точните мерења и верификација на реално
постигнатите заштеди може да бидат заменети со гаранции за квалитет и
поедноставени мерења и процедури за верификација за спроведените мерки за
енергетска ефикасност. Целта е да се намалат трошоците и поедностави моделот,
посебно за помалите објекти. Заради тоа, важно прашање е дискусијата за практичен
инструмент за обезбедување квалитет како замена за гаранција на енергетските
перформанси (сивата стрелка покажува единечна и периодична проверка на
квалитетот). Концептот е прикажан на следната слика:

Слика 8: IEC бизнис модел: Инструменти за гаранции на квалитет како замена за гаранција на заштедите
на ДЕК

Вообичаен (препорачан) обем на инвестиција
Нивото на инвестиција варира во голема мера. Сепак како миминална инвестиција
може да се смета онаа што го претпоставува договорениот проект и воглавно изнесува
20000€. Колку поголем напор и прецизност се посакува за мерење и верификација,
толку повисока треба да биде минималната инвестиција на проектот, како резултат на
зголемените трансакциски трошоци.
Студија на случај
Практичен пример за добра пракса на IEC може да се најде во документот на следниот
линк:
Download PDF
5.3.4 ДЕК со сеопфатна (целосна) обнова (ДЕК+)
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Опис
ДЕК со сеопфатна или целосна обнова (познато и како „ДЕК+“ или „ДЕК+субвенција“)
ги интегрира мерките за реновирање во заеднички ДЕК модели.
Постојат различни модели за ДЕК+:
Модел 1:
ESCO (или конзорциум) развива опримизиран генерален концепт за намалување на
потрошувачката ан енергија во зградите со неопходните реновирања како на пример
изолација на надворешната фасада на зградата или промена на прозорците. ESCO ги
превзема финансиските и техничките ризици за сите мерки и одговорности за
користење и одржување во текот на траење на договорот. Заради тоа, се
заинтересирани за висок квалитет на спроведување на мерките. Бидејќи мерките за
топлинска изолација не се економски оправдани во рамки на обичните услови на ДЕК
договорот, трошоците за изградба треба да бидат кофинансирани од клиентот или
преку лизинг модел.
Модел 2:
Сосптвеникот ангажира планер кој е одговорен за оптимизација на зградата. Планерот
е одговорен за детално планирање, тендерска документација, надзор на самото место
и проверка на квалитет на реновираниот дел и има познавања од изведба,
оптимизација и координација на проектот. ДЕК договорот се тендерира одделно, на
вообичаен начин. Од оваа причина, тој претставува комбинација од конвенционална
процедура и ДЕК со одделни договори. Има повеќе инволвирани партнери кои може
да доведат до проблеми, на пример во преминот од фазата на изведба во фазата на
користење (ESCO не сака да гарантира за сите мерки за ефикасност вклучувајќи ги и
мерките за реновирање).
Модел 3:
Реновирање на осветлението е слично на модел 1 и се разликува само во количеството
на потребни мерки за реновирање: мали реновирања - помалку од 50 проценти од
обемот на проектот.
Области на употреба
Кај згради со високи потреби за реновирање треба да се оптимизира и животниот
циклус на трошоците. Мерките за реновирање треба да бидат спроведени со висок
квалитет и енергетски ефикасното користење треба да биде гарантирано во текот на
годините.
Карактер на гаранцијата на заштедите
Гаранцијата на заштедите е само еден дел од дадените гаранции: ESCO е одговорен за
правилна изведба, можни дефекти при изработка и користење.
Вообичаен (препорачан) обем на инвестиција
Големината на инвестицијата зависи од обемот на реновирање и нема ограничување.
Бидејќи мерките за реновирање не се нормално рефинансирани во текот на ДЕК
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договорот, неопходно е дополнително
финансирање од кредит на сопственикот).

кофинансирање

(субвенции,

лизинг,

Стуидија на случај
Најдобар практичен пример за ДЕК со целосно реновирање може да се најде во
документот на линкот: EESI2020
5.3.5 „ДЕК осветление“, (повторно пуштање во употреба)
Опис
Ако администрацијата на зградата нема кадар да превземе редовно и соодветно
управување со енергијата, тогас „ДЕК осветление“ е добра опција. Во „ДЕК осветление“
заштедите на енергија главно се постигнуваат преку организациски мерки со мали или
никакви инвестиции во техничка опрема. ESCO делува како надворешен енергетски
менаџер превземајќи ги одговорностите за користење и одржување на поврзаните
системи (бојлери, автоматизација во зградата, контрола на осветлувањето).
Времетраењто на договорот е само 2-3 години бидејќи нема инвестиција. Типичните
мерки од „ДЕК осветление“ вклучуваат:
•
•
•
•
•

Попис на техничката опрема во зградите
Оптимизација на греењето, вентилацијата и ладењето преку системот за
контрола
Анализа на потрошувачката, следење на мерките, енергетски извештај за секои
6 месеци
Контрола на фактурите на компаниите за снабдување со енергија
Анализа на слаби точки и препораки за инвестиција во енергетска ефикасност

Гаранцијата на заштеди и врската на заштедите со надомест на ESCO е вклучено во
„ДЕК осветление“ договорот. Во некои случаи, дел од заштедата е искористена од
клиентот да финансира, на пример, дополнителна програма за едукација за заштеда
на енергија.
Области на примена
ДЕК “светлина” може да биде искористен во следните ситуации:
• Кога клиентите имаат ниски или воопшто немаат ресурси за управување со
енергијата
• За згради без долгорочна перспектива, мала големина, итн.
• Кога нема потреба од инвестиција (нови згради или модернизирани објекти)
• „ДЕК осветление“ може да биде првиот чекор кон надворешно управување со
енергијата или последователен модел за истечен класичен ДЕК проект.
Карактер на гаранциите на заштедите
Времетраењето на договорот може да биде кратко (2-3 години) бидејќи периодот на
поврат на високите инвестиции на техничката опрема не е неопходна. Гаранцијата на
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заштедите и поврзаните заштеди со надоместот за ESCO е исто така вклучено во „ДЕК
осветление“ договорот.
Вообичаен (препорачан) обем на инвестицијата
Обично нема инвестиции (или многу ниска инвестиција).
Студија на случај
Најдобар практичен пример за „ДЕК осветление“ може да се пронајде во документот
на следниот линк: Download PDF
5.3.6 ДЕК со цел комфорт
Области на примена
Погодни се сите згради каде што вработените работат канцелариска работа, како што
се канцеларии, рецДЕКии, консултантски бироа и сл.
Опис
Исплатлив и сигурен начин за мерење на удобноста на зградите е едноставно
задоволството од удобноста на вработените кои работат во зградата. Еден од можните
алатки е „Comfortmeter“, Европска интернет базирана алатка за испитување на
удобноста, развиена во соработка со неколку Европски универзитети. Алатката го
анкетира искуството со удобноста на вработените преку 35 прашања поврзани со
најразлични аспекти на удобност како што е температура, звук и квалитет на воздухот.
Истражувањето резултира со извештај за „Comfortmeter“, за целата зграда, како и за
одделни делови на зградата. Comfortmeter извештајот содржи 15 до 20 страници.
Преку Comfortmeter извештајот, корисниците на зградата и нивните даватели на услуги
добиваат јасен увид во удобноста на зградата, за силните и слабите страни. Во исто
време извештајот генерира важни информации за порастот на комфорот во зградата
на ефикасен начин.
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СликА 9: Резултати од испитување на нивото комфорот во зграда ATHF (0%=мошне незадоволително,
100%= мошне задоволително)
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Во ДЕК проектите, анкетата за удобност се врши во сите административни згради во
повеќе згради во текот на референтната година пред да почне проектот и потоа
повторно во 3-та, 6-та година... и во последната година од проектот. Comfortmeter не
само што продуцира детален извештај вклучувајќи поени за удобност по индикатори и
по зграда и граджна единица, туку се пресметува и нивото на комфорт за секоја зграда
која е поврзана со ESCO. Овој ДЕК резултат за удобност на зградите е просек на сите
поени за комфорт кои влијаат на ESCO, поени за комфорт за температура, светлина,
воздух, итн.

Слика 10: Резултати од испитување на нивото комфорот во зграда ATHF (0%=мошне незадоволително, 100%= мошне
задоволително)

Поените за севкупна удобност од ДЕК се просек од ДЕК поените за удобност на
индивидуалните административни згради, сведени на површината на подот на секоја
зграда. ESCO ќе добие финансиски бонус доколку поените за удобност од ДЕК
договорот ќе станат повисоки од референтните и ќе треба да се платат пенали доколку
измерените резултати станат пониски. За понатамошни информации посетете ја
интернет страницата на EESI2020.
Карактер на гаранциите на заштедите
Гаранцијата за удобноста може да се интегрира во ДЕК договорот на доста сличен
начин како и гаранцијата за заштеда на енергија. Во Белгискиот ДЕК проект инициран
од Fedesco (погледни во студијата на случај) ESCO добива бонус (или плаќа пенали) од
1 € за секој процент зголемување (или намалување) на поените за удобност по m2
корисна површина. Референтна вредност се поените за удобност пред почеток на ДЕК
проектот.
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EESI2020
Вообичаен (препорачан) обем на инвестицијата
Нема значајна разлика споредено со стандардниот ДЕК концепт.
Цената на анкетата за удобност (со Comfortmeter) се движи помеѓу 1000 и 2000 EUR за
зграда.
Повеќе информации може да се најдат на интернет страната www.comfortmeter.eu
Студија на случај
Студијата на случај од Белгија, изработена според Factor4, по налог на Fedesco, може
да се најде на EESI2020
Преглед на слики:
Слика 1. Фази на ДЕК проект - „Решенија за користење ДЕК“
Слика 2: Групирање (поделба) на згради
Слика 3: Најчести ДЕК мерки
Слика 4: ОPCO (Opportunity Cost Tool) алатка
Слика 5: додадена вредност преку препуштање на ризици (извор: Агенција за енергетика на Грац)
Слика 6: Споредба на интерно решеније со ЕСКО решение
Слика 7: Искреност пред клиентот (извор: фактор 4)
Слика 8: Ефект на повраток, невозможно со ДЕК проектите
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Слика 11: проектен тек на еден ДЕК проект (извор: SEVEn)
Слика 12: Временски распоред н тендерската постапка
Слика 13: Шеми на финансирање
Слика 14: Кој обезбедува финансирање?
Слика 15: Референтна вредност Чекор по чекор (извор BEA)
Слика 16: Одредување на референтна состојба
Слика 17: Типичен модуларен опфат на ДЕК
Слика 18: IEC бизнис модел: Инструменти за гаранции на квалитет како замена за гаранција на заштедите на ДЕК
СликА 19: Резултати од испитување на нивото комфорот во зграда ATHF (0%=мошне незадоволително, 100%=
мошне задоволително)
Слика 20: Резултати од испитување на нивото комфорот во зграда ATHF (0%=мошне незадоволително, 100%=
мошне задоволително)
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source: http://iee.ucsb.edu/files/pdf/Rebound%20Report%20for%20IEE-UCSB_0.pdf#page=3&zoom=auto,0,595

51

