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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K SPREMEMBI VREDNOSTI
POGODB PRI PROJEKTIH:
1. ENERGETSKA UČINKOVITA PRENOVA JAVNE
RAZSVTELJAVE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
2. UREDITEV SEMAFORIZIRANEGA PREHODA ZA PEŠCE IN
JAVNE RAZSVETLJAVE NA MALEM SLATNIKU

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF) in
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5)

PRIPRAVILA:

Urad za splošne zadeve in Urad za razvoj in investicije

POROČEVALKI:

Urška Ban, Vodja Urada za splošne zadeve in v.d. direktorja
občinske uprave in
Alenka Muhič, Vodja Urada za razvoj in investicije

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP
I.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto, z
dodatna dela v višini 30.863,25 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z
izvajalcem.
II.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce in javne razsvetljave na Malem
Slatniku, za dodatna dela največ v višini 11.697,94 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k
osnovni pogodbi z izvajalcem.
Alojzij Muhič,
ŽUPAN
Priloge:
Obrazložitev k sklepu I. (Priloga 1).
Obrazložitev k sklepu II. (Priloga 2)
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Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti
pogodbe pri projektu »Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v
Mestni občini Novo mesto«

Mestna občina Novo mesto se je prijavila javni razpis za izvedbo operacije »Energetska prenova
javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto«. Pogodba o sofinanciranju št. MO Novo mesto2013-962210-962410-AP je bila sklenjena dne 31.8.2012 in je zajemala zamenjavo svetilk javne
razsvetljave.
V letu 2013 je Mestna občina Novo mesto v proračunu zagotovila sredstva za predmetno
investicijo in izvedla javni razpis. Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. objave
JN5909/2013 dne 17.5.2013, št. objave JN6844/2013 z dne 5.6.2013 in št. objave JN7754/2013
z dne 21.6.2013, ter v Uradnem listu Evropske skupnosti, št. objave 2013/S 097-165662 z dne
22.5.2013, št. objave 2013/S 109-186364 z dne 7.6.2013 in št. objave 2013/S 121-207420 z dne
25.6.2013. Z izbranima izvajalcema del ELEKTROSIGNAL, d.o.o., Lava 6a, Celje (vodilni
partner) in SLOLUKS, d.o.o., Ptujska cesta 17, Miklavž na Dravskem polju (partner v skupnem
nastopu), smo sklenili pogodbo »Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni
občini Novo mesto«, dne 26.8.2013, v višini 320.595,31 EUR, brez DDV.
V času izvajanja pogodbenih del je prihajalo do določenih neskladnosti med projektno
dokumentacijo ter dejanskim stanjem. Da je delo lahko potekalo dalje smo odprte zadeve
usklajevali na operativnih sestankih. Rok za izstavitev zahtevka za upravičene stroške zamenjave
svetilk je bil 31.9.2013, kar je vplivalo na zelo kratek rok za izvedbo del, ki so tako morala biti
končana do 25.9.2013.
Kljub vsem težavam, ki so nastajale pri izvedbi del, so bila vsa dela, ki jih določa sofinancerska
pogodba (zamenjava svetilk), končana do 25.09.2013. Vse napake in pomanjkljivosti pa
odpravljene do 29.10.2013.
Glede na zelo dotrajano stanje kablov in starost obstoječih drogov javne razsvetljave, so se pri
izvajanju del iz predračunskega popisa (zamenjava svetilk) pojavljala dodatna dela, ki niso bila
predvidena v projektni dokumentaciji in ne ob podpisu pogodbe, so pa bila hkrati pogoj za
nadaljevanje pogodbenih del oziroma za doseganje funkcionalnosti del predvidenih
po
osnovnem pogodbenem popisu. Potrebna so bila dodatna dela: delna zamenjava dotrajanih (cca
40 let starih) električnih vodnikov v stebrih svetilk, delna zamenjava tehnično neustreznih
priključnih sponk v stebrih svetilk, delna zamenjava konzol za svetilke, izvedba rezanja-skrajšanja
obstoječih lokov na stebrih svetilk, zamenjava nepredvidenih visečih svetilk, vgradnja dodatnih
svetilk na lokacijah kjer so tehnično nujne, vendar niso bile predvidene.
Mestna občina Novo mesto mora, zaradi zgoraj navedenih razlogov z izvajalcema del
ELEKTROSIGNAL, d.o.o., Lava 6a, Celje in SLOLUKS, d.o.o., Ptujska cesta 17, Miklavž na
Dravskem polju, za dodatna dela skleniti aneks k pogodbi.
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Ponudba za vsa izvedena dodatna dela, v znesku 32.287,86 EUR brez DDV je bila v postopku
pogajanj usklajena na višino 30.863,25 EUR brez DDV. Postopek je razviden iz zapisnika o
izvedenih pogajanjih. Višina dodatnih del glede na osnovno pogodbo znaša 9,6%.
Sklenitev aneksa k pogodbi bi se izvedela 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 se je v predmetnem odprtem postopku »Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v
Mestni občini Novo mesto« pojavila potreba po izvedbi dodatnih del iz prejšnjega odstavka, je
župan sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) v sedmem odstavku 29. člena ZJN-2 določa:
»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 eurov 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 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v
predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.«
V skladu s tem členom je pred odločitvijo o oddaji naročila potrebno pridobiti še soglasje
nadzornega organa.
Ocenjena vrednost investicije je bila večja od ponudbe izvajalca, zato so sredstva za dodatna
dela že zagotovljena na proračunski postavki 2311064003 – Investicijsko vzdrževanje javne
razsvetljave.
Predlog sklepa:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto, z
dodatna dela v višini 30.863,25 EUR brez DDV, za kar se sklene aneks k osnovni pogodbi z
izvajalcem.
Pripravil:
Aleš Potokar,
strokovni sodelavec za energetiko
Alenka MUHIČ,

Urška BAN,

VODJA URADA

v.d. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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