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PONUDNIKOM IZDELAVE IZP/DGD/PZI
ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA VEČNAMENSKO POT IN MOST PREKO
SLATENSKEGA POTOKA ZA KOLESARJE IN PEŠCE OB TRASI
HITRE CESTE (HC H9) MED DEVIACIJAMA 1–4B IN 1–6
(ODSEK MED NASELJEM KRKA IN DRGANČEVJEM)
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik) načrtuje ureditev večnamenske poti za
kolesarje in pešce ob trasi hitre ceste (HC H9) med deviacijama 1–4b in 1–6 na odseku med
naseljem Krka in Drgančevjem.
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Slika: Prikaz načrtovane trase kolesarske povezave med deviacijama 1-4B in 1-6 (označeno rdeče)
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Predmet naročila
V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) se načrtovana gradnja
večnamenske poti razvršča med enostavne objekte, za katere pridobitev gradbenega
dovoljenja ni potrebna, med tem ko se most preko Slatenskega potoka uvršča med manj
zahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Podlaga za ureditev poti je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju OPN). Za zagotavljanje zveznosti se pri
načrtovanju večnamenske poti poleg OPN-ja upošteva določila DLN – Državnega
prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do
priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12) in rešitve projektne dokumentacije DGD in PZI za
hitro cesto, ki jo pripravlja investitor DARS d.d. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.
Predmet naloge je izdelava:
- idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) in projekta za izvedbo
(PZI) za ureditev »Večnamenske poti in mostu preko Slatenskega potoka za kolesarje
in pešce ob trasi hitre ceste (HC H9) med deviacijama 1–4b in 1–6 na odseku med
naseljem Krka in Drgančevjem«;
- projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za
gradnjo mostu preko Slatenskega potoka za kolesarje, pešce in kmetijsko
mehanizacijo. IZP za most se izdela v sklopu IZP iz prejšnje alinee.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s priloženo projektno nalogo št.
350-5/2029, z dne 27. 1. 2020, Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.), veljavnimi
prostorskimi akti ter ostalo veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti. V skladu z veljavno
zakonodajo je potrebno pridobiti projektne pogoje za projektiranje in vsa mnenja k projektni
dokumentaciji od pristojnih mnenjedajalcev oz. upravljavcev grajene javne infrastrukture in
varstva narave. Predmet naročila je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za most preko
Slatenskega potoka, ki ga za naročnika pridobi izdelovalec projekta DGD. Naročnik potrdi
ustreznost projekta DGD, po pridobitvi veljavnega gradbenega dovoljenja. Za potrebe izdelave
IZP/DGD/PZI se uporabi geodetski načrt, izdelan po predpisih o geodetskem načrtu in je
obvezna priloga PZI. Geodetski načrt priskrbi izdelovalec projektne dokumentacije.
Po zaključku naročenih del in plačilu obveznosti se na naročnika prenesejo vse materialne
avtorske pravice na projektu in projektni dokumentaciji, vključno z neomejeno pravico do
reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projekta in dokumentacije za uporabo na
tem projektu, moralne pa ostanejo izdelovalcu projekta IZP/DGD/PZI.
Zaradi verjetnosti, da bo na zahtevo pristojnih mnenjedajalcev za projekt PGD/PZI, potrebno
izdelati hidrološko študijo, se naročilo storitve izvede po ločenih sklopih:
1. sklop: izdelava projekta IZP in PZI za večnamensko pot in most in DGD za most, ki
vključuje pridobitev gradbenega dovoljenja,
2. sklop: hidrološka študija.
Povabljeni ponudniki storitev v ponudbi podajo vrednosti storitve za vsak sklop posebej.
Merilo za oddajo javnega naročila
Naročnik bo za izdelavo storitev iz 1. sklopa izbral najugodnejšo ponudbo po merilu najnižje
ponudbene cene ob upoštevanju predpogoja, da ponudnik izpolnjuje tudi referenčno zahtevo,
ki je izdelava vsaj dveh prometno infrastrukturnih projektov, ki vključuje kolesarske povezave,
v obdobju zadnjih treh let (glej prilogo 2). Za izdelavo storitev iz 2. sklopa bo izbran
najugodnejši ponudnik po merilu najnižje ponudbene cene. Naročnik bo izvajalcu, ki bo za
posamezni sklop storitev izbran, kot najustreznejši ponudnik glede na kriterij ocenjevanja,
posredoval naročilnico ali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Naročnik si pridržuje
pravico, da ne izbere ponudnika.
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