OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško
Številka: 430-11/2016
Datum: 14. 9. 2016
OBČINSKI

SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO:

SEZNANITEV S SPREMEMBO POGODBE ˝KANALIZACIJA DEBRO III. FAZA˝

Gradivo pripravil:
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Predstavnik predlagatelja na seji:
Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor
Gradivo obravnaval:
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 21. 9. 2016
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 21. 9. 2016
Pristojnosti in pravna podlaga:
- 21. člen Statuta občine Laško - UPB1 (Ur. list RS, št. 79/15)
- 7. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 12/2013-UPB5, 19/14,
90/14-ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2)
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško je seznanjen s spremembo pogodbe za izvedbo gradnje
˝KANALIZACIJA DEBRO III. FAZA˝.
Obrazložitev:
V skladu s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2 mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki pomeni
spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali
povečanje cene ali vrednosti pogodbe, obvestiti svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado,
razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2,
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 obvestiti svoj nadzorni organ oziroma vlado, če
skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 % vrednosti
prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo pogodbe
in jih utemeljiti.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
Priloga:
Obvestilo o spremembi pogodbe
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Številka: 430-11/2016
Datum: 14. 9. 2016

Naročnik:
Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

Skladno z 7. odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 12/2013-UPB5,
19/14, 90/14-ZDU-1I) naročnik izdaja:

OBVESTILO

1.

2.

3.
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5.

6.
7.
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9.

Naročnik Občina Laško je dne 18.3.2016 objavil na portalu javnih naročil obvestilo o
naročilu male vrednosti za izbiro izvajalca gradnje: "KANALIZACIJA DEBRO III. FAZA",
št. objave NMV1706/2016, spremembe, št. objave JN000165/2016-K01.
Na podlagi javnega odpiranja ponudb dne 22.4.2016 je komisija ugotovila, da je prispelo
sedem ponudb, katere so vse pravočasne in pravilno označene. Do roka za oddajo
ponudb ni prispela nobena sprememba ponudbe in nobena ponudba ni bila umaknjena.
O odpiranju ponudb se je vodil zapisnik, ki je bil posredovan vsem ponudnikom.
Dne 22.4.2016 so bila izvedena pogajanja o spremembah ponudbenih cen. O pogajanjih
se je vodil zapisnik, ki je bil posredovan vsem ponudnikom.
Komisija je v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila opravila pregled in
ocenjevanje ponudb.
V skladu z objavljenimi merili se je javno naročilo s Sklepom o oddaji javnega naročila,
št. 430-11/2016 z dne 26.5.2016, oddalo ponudniku TOMGRAD d.o.o., Olimje 85, 3254
Podčetrtek, kateri je nudil najnižjo ceno, ki znaša brez vključenega DDV 138.000,00
EUR oz. z vključenim DDV 168.360,00 EUR. V ponudbi so bile predložene vse listine, ki
so bile zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudnik je izpolnjeval vse pogoje in
zahteve iz razpisne dokumentacije, v ponudbi ni bilo računskih ali drugih napak oziroma
so le-te bile odpravljene. Ponudba je bila popolna in v skladu z merili najugodnejša.
Naročnik je na portalu javnih naročil objavil Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
(NMV2), št. objave JN003025/2016-X01.
Z izbranim ponudnikom je bila dne 23.6.2016 sklenjena Gradbena pogodba št. 43011/2016.
Dne 7.7.2016 je bil izvajalec del uveden v posel.
V času izvajanje del se je ugotovilo, da zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih razmer, ne
bo možno izvesti vseh pogodbenih del. Vsled temu se bo spremenil obseg pogodbenih
del, skupna pogodbena vrednost se bo zmanjšala za 72.948,49 eurov brez DDV.
V skladu s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2 mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki
pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta
naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, obvestiti svoj nadzorni organ, če
tega nima, pa vlado, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega
odstavka 29. člena ZJN-2, 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
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naročila. Naročnik pa mora obvestiti svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna
vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 % vrednosti
prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo
pogodbe in jih utemeljiti.
10. Naročnik o razlogih za spremembo pogodbe, zaradi katerih se bo spremenil obseg
predmeta naročanja in spremenila vrednost pogodbe, s tem obvestilom seznanja svoj
nadzorni organ.

Naročnik:
Občina Laško
župan Franc ZDOLŠEK

Vročiti:
 občinski svet občine Laško
Vložiti:
 v zadevo
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