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Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti
pogodbe št. 354-63/2011-2000 za projekt »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju reke Krke- HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE
KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NOVEM MESTU« - dodatna
obrazložitev

Dne 5.2.2014 je bilo na spletni strani Mestne občine Novo mesto objavljen Predlog za izdajo
soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe št. 354-63/2011-2000 za projekt
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE
KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V NOVEM MESTU, za obravnavo na seji Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
Predlog je dne 10.2.2014 obravnaval Odbor za davčno politiko, proračun in finance in sprejel
sklep, da se do seje Občinskega sveta gradivo dopolni z elementi in vrednostmi za potrebna
dodatna dela na projektu in navede vse večje postavke s projekta.
Na podlagi sprejetega sklepa Odbora za davčno politiko, proračun in finance podajamo
dodatne obrazložitve in sicer:
Glavne spremembe na projektu so naslednje:
Podaljšek ceste pri TPV (projekt je predvideval ureditev Kandijske ceste do križišča ul.
Milana Majcna), dodaten uvoz pri hotelu Kandija, zamenjava betonskih robnikov z granitnimi,
premik elektro SN voda na Kandijski cesti, asfaltiranje finega sloja brez prečnih stikov po
etapah, dograditev ZBDV Težka voda, Šmihel 16-17, več dela na črpališču Kandija, inox
pokrovi, zaščita brežine, prestavitev TK voda, prestavitev kanalizacije na mostu čez Težko
vodo zaradi višinske neusklajenosti, ureditev okolice spomenika Leona Štuklja, oporni zid ob
R23 (Ragovska ulica), ureditev uvoza pri ZBDV Težka voda, ureditev kolesarske steze na
Kandijski cesti (označbe na vozišču).
Vrednosti posameznih dodatno naročenih del so naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.

Podaljšek ceste pri TPV
Dodaten uvoz pri hotelu Kandija
Zamenjava betonskih robnikov z granitnimi
Premik elektro SN voda
Asfaltiranje finega sloja brez prečnih stikov po etapah

132.000
12.000
40.000
17.000
22.000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

6.
7.
8.
9.

Ureditev okolice spomenika Leona Štuklja
Oporni zid ob R23
Ureditev uvoza pri ZBDV Težka voda
Ureditev kolesarske steze na Kandijski cesti
Skupaj:

34.265
46.153
14.454
37.483

EUR
EUR
EUR
EUR

355.353

EUR

Delno so bila dodatno naročena dela poračunana v okviru obstoječe pogodbe na račun manj
del po predračunu oziroma pogodbi, za dodatna dela, ki pa jih ni mogoče obračunati v okviru
osnovne pogodbe pa znaša okvirna predračunska vrednost 281.035,91 EUR brez DDV.
Dejanski obseg dodatnih del in dejanski obračun bo potrjen po izvedbi oziroma zaključku del.
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