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Poročevalec:

mag. Jože Kobe

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:

Sklep I
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti
pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJE IN CENTRALNA
ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU«, v znesku največ 79.105,08 EUR brez DDV, za
kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
Alojzij Muhič,
ŽUPAN

PRILOGE:
- Obrazložitev

Datum:
Številka:

01.07.2014
354-68/2011-2000

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti
pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE
KANALIZACIJE IN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU«

Na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in
centralna čistilna naprava v Novem mestu«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne
04.08.2010, št. objave JN7098/2010 in v Uradnem listu Evropske unije z dne 06.08.2010, št.
objave 2010/S 151-232760, popravek Portal javnih naročil dne 07.10.2010, številka objave
JN9601/2010 in Uradni list Evropske unije dne 12.10.2010, številka objave 2010/S 198301355, je naročnik z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka 430-3/20101806-48, z dne 06.12.2010, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo
javnega naročila »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične
izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu, izvajalca
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36,
8000 Novo mesto, s katerim je dne 10.06.2011 sklenila pogodbo v vrednosti 8.287.555,73
EUR brez DDV.
S to Pogodbo se je izvajalec zavezal izvesti projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu«.
Pogodba je sklenjena po načelu »ključ v roke«.
Izvajalec je z deli pričel junija 2011. V teku izvajanja projekta je izvajalec podal več
zahtevkov za dodatna plačila, katere je Inženir obravnaval in jih večino zavrnil kot
neutemeljene, ker je pogodba sklenjena po načelu »ključ v roke« in ker zahtevki niso bili
podani pravočasno, skladno s pravili FIDIC. Za dela, za katera se je izkazalo, da niso
vključena v pogodbo, jih je bilo potrebno zaradi funkcionalnosti projekta izvesti in so bila
usklajena z Inženirjem in naročnikom, predlagamo dodatna plačila.
Predmet sprememb oziroma dodatnih del in plačil na projektu so naslednje:
Predmet

Vrednost EUR

1. Projektiranje, dobava in izvedba prelivne lopute za odvod
visokih vod iz vtočnega kanala v mehanskem predčiščenju.
( Sklop A 2.2 )
2. Projektiranje, dobava in montaža dveh KOMPAKTNIH NAPRAV
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4.768,47
65.620,00

RO 5 ( Huber ) za mehansko predčiščenje.
( Sklop A 2.3 )
3. Projektiranje, dobava in montaža NOSILCEV ZA VERIŽNIK
v mehanskem predčiščenju
( Sklop A 2.4 )

6.757,96

4. Projektiranje, dobava in montaža mešala v deaeracijskem
bazenu. ( Sklop A 3.6 )

8.304,00

5. Projektiranje, dobava in montaža gravitacijskega izpusta iz
zalogovnika za višek aktivnega blata
( Sklop A 5.1 )

2.785,61

6. Projektiranje, dobava materialov in izvedba zaščitne
kanalizacije iz PVC cevi FI 300.
( Sklop A 6.5 )

2.499,54

7. Projektiranje in izvedba obdelave sten pri hidrantnih omarah
( Sklop B 1.7 )

395,59

8. Dopolnitev zasnove požarne varnosti ( Sklop B 7.1)

900,00

9. Projektiranje in izvedba dostopov do kompaktnih naprav in
finih sit v mehanskem predčiščenju. ( Sklop B 1.6 )
Skupaj doplačila:

12.900,64
104.931,81

Poleg dodatnih del so se pri izvedbi pojavila tudi dela, pri katerih je naročnik zaradi
spremenjene izvedbe zahteval odbitke glede na pogodbo in sicer:

Predmet

Vrednost EUR

1. Projektiranje, dobava in montaža fasade na biološkem
objektu ( Sklop B 6.4 )

- 15.000,00

2. Projektiranje, dobava in montaža tehnološke opreme
v spremenjeni barvi ( Sklop B 6.5)

- 4.413,73

3. Odbitek pri tovornem dvigalu

- 6.413,00

Skupaj odbitki

- 25.826,73

REKAPITULACIJA:
Predmet

Vrednost EUR

a) Doplačila

104.931,81

b) Odbitki

- 25.826,73

SKUPAJ:

79.105,08

Vrednost doplačil tako znaša 79.105,08 EUR.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov za dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z
izvajalcem del CGP d.d. skleniti aneks k osnovni pogodbi. Sklenitev aneksa k osnovni
pogodbi se bo izvedla v skladu s petim odstavkom 29. člena ZJN-2 ki določa, da se postopek
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s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi za dodatne gradnje in storitve, ki niso
vključeni v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin
postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu,
pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo:
• če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega
naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali
• če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotne naročila,
nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil,
opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila.
Ker pa vrednost dodatnih del presega 10.000 EUR vrednosti osnovne pogodbe, moramo za
sklenitev aneksa pridobiti soglasje nadzornega organa občinskega sveta skladno s 7.
odstavkom 29. člena ZJN-2, ki pravi: »Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo
predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene
ali vrednosti pogodbe, mora naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega
nima, pa soglasje vlade, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega
odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije
denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence
pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega
sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 EUR brez DDV ali če vrednost
sprememb predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti
soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 EUR brez DDV
oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja
navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«
Sredstva za sklenitev aneksa so zagotovljena na proračunski postavki 23 11 063 003 –
Investicijski odhodki – Hidravlična izboljšave kanalizacijskega sist. CČN.
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo v sprejem naslednji sklep:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti
pogodbe št. 430-3/2010-1806-61 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Krke - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJE IN CENTRALNA
ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU, v znesku največ 79.105,08 EUR brez DDV, za
kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.

Mag. Jože Kobe,
VODJA URADA

Urška BAN,
v.d. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE
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