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Datum:

411-37/2012 (1722)
30. 6. 2014

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi
vrednosti pogodbe pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC
295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ki obsega odsek
v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za
CeROD, od km 0,940 do km 1,770«

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-I427/06-9, 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 javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14)

Poročevalec:

Alenka MUHIČ, Vodja Urada za razvoj in investicije

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepa:
Sklep
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol –
Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za
CeROD, od km 0,940 do km 1,770« za dodatna dela največ v višini 11.888,77 EUR brez
DDV, za kar se skladno s postopkom javnega naročanja s pogajanji brez predhodne
objave (29. člen ZJN) sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
Alojzij MUHIČ,
ŽUPAN

PRILOGA:
-

Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe pri
projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol –
Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa
za CeROD, od km 0,940 do km 1,770«
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta k spremembi vrednosti pogodbe
pri projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol.
Suhadol – Gabrje, ki obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje
Leskovec do odcepa za CeROD, od km 0,940 do km 1,770«

Lokalna cesta LC 295200 Vel.Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje se prične v križišču z regionalno
cesto R3-668/5846 Gabrje – Ratež, prečka Vrtaški potok in poteka do križišča v Tolstem vrhu. Na
cesto se priključujejo dostopne poti na Kavce, Leskovec, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
(CeROD) in Tolsti Vrh ter manjši dostopi na kmetijske in gozdne površine. Odsek lokalne ceste od
križišča z regionalno cesto v Vel. Brusnicah do priključka za naselje Leskovec je bil rekonstruiran v
letu 2007, zdaj pa se obnavlja še odsek lokalne ceste od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za
CeROD v dolžini 830 m. Obstoječi odsek lokalne ceste je bil dotrajan in s tem neustrezno prometno
varen za vse udeležence v prometu. Z rekonstrukcijo tega dela ceste se bodo izboljšali tehnični
elementi vozišča, povečala se bo pretočnost ceste in prometna varnost vseh udeležencev v prometu,
vozni pas bo širine 6,00 m, dostopi do javnih poti in kmetijskih površin so prilagojeni obstoječim
priključkom, obstoječe odvodnjavanje se ustrezno obnovi, niso pa predvidene posebne površine za
pešce in kolesarje kot tudi ne cestne razsvetljave.
Javni razpis za oddajo gradnje je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 19. 06. 2013 pod številko
objave JN7589/2013, z izbranim izvajalcem, podjetjem CGP Novo mesto pa smo sklenili gradbeno
pogodbo oktobra 2013. Z deli na gradbišču smo pričeli novembra 2013, vsa dela pa bodo zaključena
julija 2014. Pogodbena vrednost rekonstrukcije ceste znaša 239.373,09 EUR.
Pogodbena dela se izvajajo po projektantskem popisu del in projektni dokumentaciji Rekonstrukcija
lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, od km 0,940 do km 1,770, št.
projekta PZI-372/12, september 2012, maj 2013, ki jo je izdelal projektant STIA d.o.o., Kettejev
drevored 7 iz Novega mesta.
Med samim izvajanjem del je prišlo do določene neskladnostih med projektno dokumentacijo ter
dejanskim stanjem na terenu, kar je povzročilo dodatna dela v vrednosti 11.888,77 EUR brez DDV.
V projektni dokumentaciji in pogodbenem predračunu del ni bila predvidena obnova meteornih
jaškov na vozišču, izdelava muld ter finega planuma, kar je nujno izvesti zaradi funkcionalne celote
rekonstruirane trase ceste.
Iz navedenih razlogov za dodatna dela, bo morala Mestna občina Novo mesto z izvajalcem del CGP
Novo mesto 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 bo vrednost dodatnih del presegala 5% vrednosti osnovne pogodbe, je potrebno za sklenitev
aneksa pridobiti soglasje nadzornega organa 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 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.«
Sredstva za sklenitev aneksa so zagotovljena na proračunski postavki 23 13 045 110- rekonstrukcija
občinskih cest, konto 420 50 114 – obnova ceste Brusnice Leskovec.

Predlog sklepa:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša s spremembo vrednosti pogodbe pri
projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 295200 Velike Brusnice – Dol. Suhadol – Gabrje, ki
obsega odsek v dolžini 830 m, od odcepa za naselje Leskovec do odcepa za CeROD, od km
0,940 do km 1,770« za dodatna dela največ v višini 11.888,77 EUR brez DDV, za kar se
skladno s postopkom javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave (29. člen ZJN)
sklene aneks k osnovni pogodbi z izvajalcem.
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