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Sklep I
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti
pogodbe št. 354-106/2009-1800-21 za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu- strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po
pogodbenih določilih FIDIC, znesku največ 46.281,90 EUR brez DDV, za kar se sklene
aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
Alojzij Muhič,
ŽUPAN
PRILOGE:
-

Obrazložitev

Datum:
Številka:

11.12.2013
354-106/2009-2000

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti
pogodbe št. 354-106/2009-1800-21 za projekt »Odvajanje in čiščenje
odpadnih
voda
v
porečju
reke
Krke-hidravlične
izboljšave
kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestustrokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po
pogodbenih določilih FIDIC«

Na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku za izvajanju strokovnega nadzora pri gradnji
po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC pri projektu 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
04.03.2011, št. objave 2086/2011 in v Uradnem listu Evropske unije z dne 09.03.2011, št.
objave 2011/S 47-077382, je bil kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik PROJEKT d.d.
Nova gorica, s katerim je bila dne 13.06.2011, sklenjena pogodbo št. 354-106/2009-1800-21,
v vrednosti 154.273,00 EUR brez DDV.
Skladno z razpisno dokumentacijo in sklenjeno pogodbo je bilo predvideno, da bo naloga
trajala 518 dni, za kar je bila ponujena ponudbena cena 154.273,00 EUR brez DDV. Ker pa
se CČN Novo mesto ter kanalizacijski sistem ni gradila vzporedno, kakor tudi dejstvo, da se
je sama gradnja iz razlogov, ki niso na strani Inženirja podaljšuje, so Inženirju nastali dodatni
stroški, ki jih v sami ponudbi ni mogel predvideti. Na podlagi zgoraj navedenega se namreč
gradnja podaljšuje za več kot 345 dni, kar po mnenju Inženirja pomeni, da se je angažiranje
Inženirja na projektu povečalo za več kot 66% in da so se mu stroški povečali za več kot
100.000,00 EUR.
Ker je skladno z ZJN- 2 ni mogoče izpeljati postopka s pogajanji brez predhodne objave za
zneske večje kot 30% pogodbene vrednosti, predlagamo izpeljavo postopka s pogajanji brez
predhodne objave. Pri tem je Inženir seznanjen in zavezan, da v konkretnem postopku
zahtevek ne more presegati 46.281,90 EUR. Končni znesek bo določen s postopkom
pogajanj brez predhodne objave.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov za dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z
izvajalcem del PROJEKT d.d. Nova Gorica 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
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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 bo 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.«
Predlog sklepa:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k spremembi vrednosti
pogodbe št. 354-106/2009-1800-21 za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju reke Krke-hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna
naprava v Novem mestu- strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po
pogodbenih določilih FIDIC, znesku največ 46.281,90 EUR brez DDV, za kar se sklene
aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.

Mag. Jože Kobe,

Urška BAN,

VODJA URADA

v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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