OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
NADZORNI ODBOR
Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

POROČILO
O NADZORU UREDITVE EKARTOVE ULICE PROTI KANALU

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Miklavž na Dravskem polju sem opravil nadzor oz.
pregled poteka zbiranja ponudb in izvedbe Ekartove ulice proti kanalu. Pri izvedbi nadzora sem
kontaktiral z mag. Simonom Hmelakom.
Naročnik Občina Miklavž na Dravskem polju je na Portalu javnih naročil, objavil obvestilo o
javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014, v nadaljevanju »ZJN-2«), predmet javnega naročila:
»Ureditev Ekartove ulice proti kanalu«. Naročnik Občina Miklavž na Dravskem polju je povabil
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo ponudb je bil najkasneje do 14.4.2016 do 10.00 ure po lokalnem času. Ocenjena
vrednost javnega naročila je znašala 128.777,00 brez DDV; sredstva za izvedbo javnega naročila
pa so bila zagotovljena v proračunu Občina Miklavž na Dravskem polju – proračunska postavka
130030. Časovni okvir izvedbe javnega naročila je bil od aprila 2016 do decembra 2016, kar je
razvidno iz sklepa naročnika št. 4300-3/2016, z dne 15. 3. 2016. Skladno z določilom 68. člena
ZJN je bila dne 16. 3. 2016, imenovana štiričlanska strokovna komisija. Iz 5. točke razpisne
dokumentacije izhaja, da je edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika najnižja cena.
Razpis za javno naročilo za odprti postopek je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 23. 3.
2016 (št. objave JN2003/2016).
Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 14. 4. 2016 je razvidno, da so bili pri odpiranju ponudb
navzoči predstavniki 6. ponudnikov, ostalim 4. ponudnikom pa je bil le-ta skladno z določilom 3.
odstavka 76. člena ZJN-2, posredovan z dopisom z dne 14. 4. 2016.
Iz poročila komisije o pregledu in ocenjevanju ponudb z dne 10. 5. 2016, da je do roka za oddajo
ponudb (14. 4. 2016 do 10:00 ure) na naslov naročnika pravočasno prispelo 10 ponudb. Izmed
ponudnikov je komisija izbrala Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška ulica 49/a, Ptuj, ki je bilo
cenovno najugodnejše in je ponudilo ceno brez DDV 63.178,09 EUR oziroma 77.077,27 z DDV.
Občina Miklavž na Dravskem polju je dne 13. 5. 2016, objavila obvestilo o oddaji javnega
naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejši ponudnik izbrano Cestno podjetje Ptuj
d.d., Zagrebška ulica 49/a, Ptuj, s katerim je občina podpisala izvajalsko pogodbo z dne 7. 7.
2016. Poleg ostalih določb je v citirani pogodbi pomemben 8. člen ki določa, da mora izvajalec
pogodbena dela izvršiti najkasneje do 30. 9. 2016.
Zaradi povečanja s pogodbo predvidenih količin v popisih del, se je povečala skupna vrednost
pogodbenih del za skupno 13.690,19 EUR bruto, tako da je skupna vrednost naročila znašala
90.767,46 EUR. Povečan obseg del je bil potrjen s strani izvajalca in nadzornega organa. Rok za
dokončanje pogodbene obveznosti se je podaljšal do 30. 11. 2016.

Iz zapisnika o kvalitetnem pregledu objekta z dne 9. 12. 2016, izhaja, da je izvajalec dela končal
11. 11. 2016. Upravna enota je dne 9. 12. 2016 opravila tehnični pregled in izdala uporabno
dovoljenje št. 351-1107/2016, ki je postalo pravnomočno dne 14. 12. 2016.
Potek izvedbe del:
29. 7. 2016 je bil izvajalec uveden v delo. Z deli je začel 8. 8. 2016, z deli končal 11. 11. 2016.
Med izvedbo del je nadzornik Tomaž Štrafela (ŠTRAF d.o.o.) vodil gradbeni dnevnik. Redni
terenski sestanki so bili vsak torek ob 9:00 uri. Iz poročila o opravljenem geomehanskem nadzoru
pri rekonstrukciji ceste Ekartova ulica v Miklavžu na Dravskem polju št. LFG-27/2016, z datumom
oktober 2016 ki ga je izdelal Božidar Janžekovič s.p., Kersnikova ulica 4, Ptuj, je razvidno, da
doseženi rezultati ustrezajo projektnim zahtevam in tehničnim pogojem za te vrste del.
Kvaliteten pregled objekta »ureditev Ekartove ulice proti kanalu v Miklavžu na Dravskem polju je
bil izveden dne 9. 12. 2016.
Glede poteka javnega zbiranja ponudb izražam pozitivno mnenje, saj je bil ves postopek izpeljan
skladno z zakonom, izbran najugodnejši ponudnik, poleg tega pa je bil z racionalizacijo prihranjen
znaten del sredstev iz občinskega proračuna.
Ukrepi:
Glede videnega in nadzorovanega ocenjujem, da je bil postopek izpeljan skladno z zakonom,
listine oz. razpisna dokumentacija pa dokazuje, da pri sami izvedbi ni prišlo do napak.

Miklavž na Dravskem polju, 18. 8. 2017

mag. Boris Potrč
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