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Sklep I
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje 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, v znesku največ 281.035,91 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k
osnovni pogodbi z izvajalcem.
Alojzij Muhič,
ŽUPAN
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Datum:
Številka:

04.02.2014
354-63/2011-2000

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

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«

Na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v
Novem mestu«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 16. februarja 2012, pod
številko objave JN1815/2012 in Uradnem listu Evropske unije dne 21. februarja 2012, pod
številko objave 2012/s 35-056098, popravek Portal javnih naročil dne 27. februarja 2012, pod
številko objave JN2138/2012 in Uradni list Evropske unije dne 29. februarja 2012, pod
številko objave 2012/S 41-065449, popravek Portal javnih naročil dne 05. aprila 2012, pod
številko objave JN3768/2012 in Uradni list Evropske unije dne 07. aprila 2012, pod številko
objave 2012/S 69-112807, je naročnik z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila
številka 354-63/2012-1806, z dne 29. junij 2012, izbral izvajalca kot najugodnejšega
ponudnika za izvedbo javnega naročila »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke
Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema v Novem mestu izvajalca BEGRAD
d.d. gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva ulica 4, 8000 Novo mesto, s katerim je
dne 08.10.2012 sklenila pogodbo v vrednosti 3.545.058,16 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 v Novem mestu«, ki
zajema:
1. Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta;
2. Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija;
3. Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega
zadrževalnega bazena;
4. Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije;
5. Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega
bazena;
6. Dograditev črpališča Bršljin;
7. Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena;
8. Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda.
Pogodba je sklenjena po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in
dejansko vgrajenih količin in izmer«. Cene za prevzeta dela so fiksne in nespremenljive ves
čas gradnje po tej Pogodbi.
Izvajalec je z deli pričel novembra 2012. V teku izvajanja projekta se je izkazalo, da nekatere
nepredvidene zadeve niso zajete v samih projektih za izvedbo, na drugi strani pa je bilo
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potrebno zaradi funkcionalnosti projekta izvesti dodatna dela. Poleg tega bo potrebno zaradi
zahtev soglasodajalcev (DRSC) izvesti dodatna dela na objektu.
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).
Navedene spremembe so povzročile dodatna dela, katerih okvirna predračunska vrednost
znaša 281.035,91 EUR brez DDV. Dejanski obseg del in dejanski obračun bo potrjen po
izvedbi oziroma zaključku del.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov za dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z
izvajalcem del BEGRAD 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 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 5% 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.«
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo v sprejem naslednji sklep:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje 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, v znesku največ 281.035,91 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k
osnovni pogodbi z izvajalcem.
Mag. Jože Kobe,
VODJA URADA

Urška BAN,
v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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