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OBČINSKEMU SVETU
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ZADEVA:

Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega
sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu

1. Uvod
Projekt »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v
Novem mestu« (v nadaljevanju: CČN Novo mesto) je vključena v pilotni projekt Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke. Po odločitvi Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto o lokaciji čistilne naprave v jeseni 2006 so začele potekati aktivnosti v zvezi s
projektiranjem čistilne naprave in kanalnih sistemov.
Za vodenje projekta je župan MO Novo mesto imenoval projektni svet v sestavi:
- mag. Jože Kobe, odgovorni vodja projekta,
- Igor Ilar, tehnični vodja projekta za nadgradnjo CČN Novo mesto,
- Ljubomir Jakše, tehnični vodja za kanalizacijske sisteme,
- Slobodan Novaković, predstavnik KS Ločna in
- Andreja Gorše, član.
V zvezi s projektiranjem projekta gradnje CČN Novo mesto in projektiranjem hidravličnih
izboljšav kanalizacijskega sistema Novo mesto, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na svoji seji dne 14.9.2006 med drugim sprejel tudi sklep, da morata JP Komunala Novo
mesto in odgovorni vodja projekta Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto,
trimesečno poročati o realizaciji terminskega plana aktivnosti.
Poročila o realizaciji projekta so bila Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
predložena na predhodnih sejah občinskega sveta, nazadnje na seji dne 10.3.2011.
Glede na to, da je projektni svet uspešno zaključil svoje delo v smislu realizacije aktivnosti v
zvezi s projektiranjem čistilne naprave in kanalnih sistemov, je župan s sklepom z dne
7.2.2008 imenoval projektni svet za vodenje in spremljanje investicije za gradnjo centralne
čistilne naprave Novo mesto s kanalizacijskimi objekti. Projektni svet je imenovan v enaki
sestavi kot prvi.

2. Predmet projekta
Predmet projekta so naslednji sistemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gradnja centralne čistilne naprave Novo mesto;
Dograditev zadrževalnega bazena Šmihel s prekritjem objekta;
Povečanje zmogljivosti črpališča Kandija;
Spremembe zasnove sekundarnega omrežja Šmihel in izgradnja skupnega
zadrževalnega bazena;
Odvodnjavanje odpadne vode iz območja Kandije;
Sprememba sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega
bazena;
Dograditev črpališča Bršljin;
Sprememba sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena;
Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnja novega primarnega
kanala do CČN Ločna;
Gradnja zadrževalnega bazena Težka voda.

3. Povzetek aktivnosti za izbiro izvajalcev
V poročilu z dne 10.3.2011 so bile opisane aktivnosti do marca 2011 in jih v tem poročilu ne
bomo navajali. Zaradi preglednosti pa bodo podrobneje opisani posamezni postopki kot
smiselne celote.
3.1 Razpis za izbiro izvajalca III
Na zadnji javni razpis, ki ga je Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik) objavila
dne 4.8.2010, pod številko objave JN7098/2010 in Uradnem listu Evropske unije dne
6.8.2010, pod številko objave 2010/S 151-232760, za oddajo javnega naročila gradnje po
odprtem postopku »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične
izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu, je do
izteka roka za oddajo ponudb, do 14.10.2010, do 11.00 ure, je ponudbe oddalo sedem (7)
ponudnikov, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ELEKTROSERVISI d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin
CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
BEGRAD d.d., Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto
PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
HIDROINŽENIRING d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana
SMELT d.d., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče
SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

Po analizi, dopolnitvah in popravkih računskih napak je bilo ugotovljeno, da ponudniki,
katerih ponudbe so bile popolne ponujajo za izvedbo javnega naročila naslednje skupne
končne vrednosti ponudb z DDV:
1. ponudnik CGP d.d. – skupna končna vrednost ponudbe 9.945.066,87 EUR z DDV
2. ponudnik ELEKTROSERVISI d.d. – skupna končna vrednost ponudbe 10.076.764,57
EUR z DDV

3. ponudnik HIDROINŽENIRING d.o.o. s soponudnikom RADOK d.o.o. – skupna končna
vrednost ponudbe 10.345.038,50 EUR z DDV.
Naročnik je v predmetnem postopku javnega naročila dne 6.12.2010 sprejel odločitev o
oddaji javnega naročila in odločil, da se kot popolna in najugodnejša ponudba, glede na
merilo »najnižja cena« sprejme ponudba ponudnika CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000
Novo mesto. O sprejeti odločitvi je naročnik obvestil vse ponudnike z Obvestilom o odločitvi o
oddaji javnega naročila, številka 430-3/2010-1806-48, z dne 6.12.2010, po tem ko je prejel
potrditev vseh dokumentov vezanih na odločitev in potrditev odločitve o oddaji javnega
naročila s strani Ministrstva za okolje in prostor, kot posredniškega telesa.
Neizbrani ponudnik HIDROINŽENIRING d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, s partnerjem
RADOK d.o.o., Lava 11, 3000 Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), je zoper Obvestilo o odločitvi
o oddaji javnega naročila, dne 3.1.2011 vložil Zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo je
vlagatelj navajal, da je v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika ugotovil številne
nepravilnosti, ki bi morale rezultirati v ugotovitvi naročnika, da je ponudba izbranega
ponudnika nepopolna.
O zahtevku za revizijo postopka javnega naročila je naročnik odločil s Sklepom številka 4303/2010-1806-59, z dne 21.1.2011, s katerim je zahtevek vlagatelja za revizijo, z dne 3.1.2011
in Dopolnitev zahtevka za revizijo z dne 6.1.2011, zavrnil kot neutemeljena, prav tako pa je
kot neutemeljeno zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov nastalih z revizijo.
Naročnik v zakonskem roku treh dni ni prejel s strani vlagatelja pisnega sporočila o tem ali bo
nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil ali zahtevek za revizijo umika, zato je dne 11.2.2011 sprejel SKLEP, s katerim se
ustavi postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za predmetni projekt.
Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 10.6.2011.
3.2 Razpis za inženirja
Naročnik je na podlagi ZJN-2 in sklepa o začetku postopka javnega naročila začela postopek
javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku »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 ZGO1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC«. Javni razpis je bil objavljen na Portalu
javnih naročil dne 04. marca 2011, številka objave 2086/2011 in Uradnem listu Evropske
unije dne 09. marca 2011, številka objave 2011/S 47-077382.
Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 413.670,00 EUR brez davka na dodano
vrednost in je bila določena na podlagi predvidenega obsega investicij, ki bosta predmet
svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora pri gradnji, glede na vrednost obeh
investicij, glede na zahteve naročnika in glede na primerljive cene na trgu in je bila določena
v investicijskem programu.
Javno naročilo je bilo razdeljeno v dva sklopa, in sicer:
1. sklop: Svetovanje in nadzor pri gradnji Centralne čistilne naprave Novo mesto in
primarnega kanala Ločna

2. sklop: Svetovanje in nadzor pri gradnji kanalizacijskega sistema.
V odprtem roku za oddajo ponudb je naročnik prejel 13 pisnih vprašanj v zvezi z razpisno
dokumentacijo. Vsi odgovori na postavljena vprašanja, ki so bili predhodno potrjeni s strani
Ministrstva za okolje in prostor, kot posredniškega telesa, so bili objavljeni na Portalu javnih
naročil pri predmetnem javnem razpisu.
Do izteka roka za oddajo ponudb, do 18.4.2011, do 10.00 ure, sta ponudbi oddala dva (2)
ponudnika, in sicer:
1. PROJEKT d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9 A, 5000 Nova Gorica
2. ZARJA d.o.o. Novo mesto, Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto.
Na podlagi pregleda in ocene prejetih ponudb je strokovna komisija soglasno predlagala
naročniku, da se za izvedbo Strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po
pogodbenih določilih FIDIC« sprejme
- v 1. sklopu: Svetovanje in nadzor pri gradnji centralne čistilne naprave Novo mesto in
primarnega kanala Ločna ponudba ponudnika PROJEKT d.d. Nova Gorica s
soponudnikoma DDC svetovanje inženiring d.o.o. in HIDROINŽENIRING d.o.o.;
- v 2. sklopu: Svetovanje in nadzor pri gradnji kanalizacijskega sistema ponudba ponudnika
PROJEKT d.d. Nova Gorica s soponudnikoma DDC svetovanje inženiring d.o.o. in
HIDROINŽENIRING d.o.o.,
ki je edini oddal ponudbo za oba sklopa, ponudba je popolna, za naročnika sprejemljiva,
ponudnik s soponudnikoma izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti iz razpisne
dokumentacije.
Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila številka 354-106/2009-1800-20, z dne
3.5.2011, ki je bilo z vsemi poročili strokovne komisije posredovano v potrditev Ministrstvu za
okolje in prostor, kot posredniškemu telesu. Po potrditvi Obvestila o odločitvi o oddaji
javnega naročila številka 354-106/2009-1800-20, je bilo obvestilo, po pošti, skladno z ZUP,
poslano ponudnikoma, ki sta oddala ponudbi v predmetnem postopku javnega naročila.
Po preteku zakonskih rokov za dodatne obrazložitve in zahtevke za revizijo in s tem obdobja
mirovanja je Obvestilo o odločitvi o oddaji javnega naročila številka 354-106/2009-1800-20, z
dne 03. maj 2011, postalo pravnomočno, saj zoper odločitev naročnika ni bilo več mogoče
zahtevati pravnega varstva.
Naročnik je pripravil Pogodbo skladno z razpisno dokumentacijo in Vzorcem pogodbe za
storitve med naročnikom in svetovalcem in jo posredoval v potrditev Ministrstvu za okolje in
prostor, kot posredniškemu telesu, ki jo je dne 3.6.2011 potrdilo.
Naročnik je z izbranim izvajalcem PROJEKT d.d. Nova Gorica podpisal pogodbo dne
6.6.2011.

3.3 Razpis za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču
Naročnik je na podlagi ZJN-2 in sklepa o začetku postopka javnega naročila objavil Javni
razpis za oddajo javnega naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave
kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu – Koordinator za

varnost in zdravje pri delu na gradbišču«. Razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
22. aprila 2011, številka objave NMV1238/2011.
V odprtem roku za oddajo ponudb je naročnik prejel tri pisna vprašanja v zvezi z razpisno
dokumentacijo. Vsi odgovori na postavljena vprašanja so bili objavljeni na Portalu javnih
naročil pri predmetnem javnem razpisu, po elektronski pošti pa so jih prejeli vsi ponudniki, za
katere je naročnik razpolagal s podatkom, da so prevzeli razpisno dokumentacijo preko
Portala javnih naročil.
Do izteka roka za oddajo ponudb, do 13.5.2011, do 10.00 ure, je ponudbe oddalo šest (6)
ponudnikov, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZVO, Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje,
VARMED, Miro Škufca s.p., Košenice 22, 8000 Novo mesto,
MATRIKA ZVO d.o.o., Stegne 21 C, 100 Ljubljana,
KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje,
REGION d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice,
VTIS Novo mesto d.o.o. Na tratah 16, 8000 Novo mesto.

Na podlagi ocene prejetih ponudb, glede na merilo »najnižja cena« je bil vrstni red
ponudnikov naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MATRIKA ZVO d.o.o. (13.560,00 EUR z DDV)
VARMED, Miro Škufca s.p. (16.656,00 EUR z DDV)
KOVA d.o.o. (19.128,00 EUR z DDV)
VTIS Novo mesto d.o.o. (21.024,00 EUR z DDV)
ZVD zavod za varstvo pri delu d.d. (29.760,00 EUR z DDV)
REGION d.o.o. (33.600,00 EUR z DDV).

Na podlagi pregleda in ocene prejetih ponudb je naročnik odločil, da za izvedbo javnega
naročila »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave
kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu – Koordinator za
varnost in zdravje pri delu na gradbišču« sprejme ponudbo ponudnika MATRIKA ZVO d.o.o.,
ki je za izvedbo javnega naročila ponudil najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z
DDV, bil na podlagi ocene ponudb razvrščen na prvo mesto, ponudnik izpolnjuje pogoje in
zahteva naročnika iz razpisne dokumentacije, ponudba ponudnika je popolna in za naročnika
sprejemljiva.
Naročnik je pripravil Pogodbo skladno z razpisno dokumentacijo in Vzorcem pogodbe ter z
izbranim izvajalcem MATRIKA ZVO d.o.o podpisal pogodbo dne 13.6.2011.

4

Fizična izvedba projekta

Naročnik je dne 13.6.2011 izvedel koordinacijski sestanek med vsemi izvajalci oziroma
udeleženci v projektu ter na koordinaciji določil roke nadaljnjih aktivnosti.
Dne 15.6.2011 je naročnik v skladu z določili pogodbe uvedel v delo izbranega inženirja
PROJEKT d.d. Nova Gorica. Ob uvedbi v delo je bila inženirju predana vsa potrebna
dokumentacija v zvezi s projektom (projekti PGD, PZI, pogodbe, razpisna dokumentacija,
kopije gradbenih dovoljenj …)

Dne 22.6.2011 sta naročnik in inženir uvedla v delo izvajalca del CGP d.d. Novo mesto.
Izvajalec je ob uvedbi del prejel vso potrebno dokumentacijo za izvedbo projekta v skladu s
pogodbo. Z datumom uvedbe v delo, to je z 22.6.2011, je tudi začel teči rok za dokončanje
del in sicer je rok za dokončanje projekta 518 dni oziroma do 21.11.2012. Od tega je:
- za izgradnjo 365 dni oziroma do 21.6.2011 in
- za poizkusno obratovanje ter pridobitev okoljevarstvenih in uporabnih dovoljenj 153
dni oziroma do 21.11.2012.
Inženir je dne 23.6.2011 izvedel prijavo gradbišča.
Naročnik je dne 23.6.2011 organiziral novinarsko konferenco ob začetku del.

mag. Jože Kobe
Odgovorni vodja projekta

