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Informacija

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil z Informacijo o ureditvi
Slovenskega trga v Občini Selnica ob Dravi.
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:
Sklep je sprejet z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

INFORMACIJA O UREDITVI SLOVENSKEGA TRGA
1. Zbiranje ponudb
Občina Selnica ob Dravi je v letu 2007 pristopila k izvedbi postopka zbiranja ponudb za
»UREDITEV SLOVENSKEGA TRGA – SELNICA OB DRAVI«. K oddaji ponudb je pozvala
naslednje izvajalce:
- BOVIR inžinering za gradbeništvo in vodno gospodarstvo d. o. o., Plač 16, Zg.
Kungota,
- Komunala Slovenske Gorice, komunalne, storitvene in trgovinske dejavnosti d. o. o.,
-

Industrijska ul. 28, Lenart v Slovenskih goricah,
VIAST gradbeništvo, proizvodnja, storitve in trgovina d. o. o., Puhova ul. 23, Maribor in
Poštrak, gradbena družba d. o. o., Dupleška cesta 310, Maribor.

2. Izbor izvajalca in obseg del
Po odpiranju ponudb in pregledu prispelih ponudb je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje
Komunala Slovenske Gorice, komunalne, storitvene in trgovinske dejavnosti d. o. o., Industrijska
ul. 28, Lenart v Slovenskih goricah, s katerim je bila sklenjena pogodba.
Obseg del je opisan v prilogi.
3. Pogodbena vrednost
Pogodbena vrednost del iz te pogodbe je bila določena na osnovi ponudbe in predračuna
izvajalca, v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika in je znašala 60.060,12
EUR vključno z 20 % davkom na dodano vrednost. V ponudbeno in sprejeto ceno so bili vključeni
vsi popusti in rabat.
Plačilo pogodbene vrednosti je (bilo) izvedeno:
1. del plačila v višini v višini 30.063,72 EUR – plačano v decembru 2007,
2. del plačila v višini 29.996,40 EUR bo izvršeno v aprilu 2008.
4. Dodatna dela
Pri izvedbi ureditve Slovenskega trga je bilo ugotovljeno, da je potrebno zamenjati dotrajane
vodovodne vode. Ta dela sta skupaj opravila Mariborski vodovod in Komunala Slovenske Gorice.
Vrednost del je znašala 12.637,98 EUR. Del plačila v višini 6.658,58 EUR je bil poravnan iz
naslova naše amortizacije, ki se zbira pri Mariborskem vodovodu.
Pripravil:
Srečko Gosak, višji referent
Priloge: 2x
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