DA RS
Naročnik:
D13180002057
Izvajalec:
NAROČNIK:

DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV.
divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava
Matična številka:
Identifikacijska št. za DDV:

5814251000
SI92473717

Transakcijski račun številka:

SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC:

LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor mag.
Dušan Ogrizek
Matična številka
Identifikacijska št. za DDV

5444098000
SI 25173103

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela
SI56 0287 8026 2226 907 pri NLB d.d.
skleneta

A N E K S št. 1
k pogodbi DARS št. 831/2017
1. člen
Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata, da:
sta dne 26.10.2017 sklenila pogodbo DARS št. 831/2017 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s
katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del: »Izdelava novelacije PZI
in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno
cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica«;
je izvajalec na naročnika naslovil zahtevek št. 096823 z dne 01.08.2018 za dodatna dela,
je izvajalec na naročnika naslovil zahtevek št. 097884 z dne 14.09.2018 za podaljšanje
pogodbenega roka
je naročnik dne 12.09.2018 izvedel pogajanja z izvajalcem z namenom določitve vrednosti
dodatnih del;
je naročnik izdal soglasje k vlogi za podaljšanje pogodbenega roka št. 402-20/2018-FA-246 z
dne 27.09.2018;
-

se ta aneks sklepa zaradi dodatnih del in podaljšanja pogodbenega roka.
2. člen

Predmet tega aneksa so dodatna dela; ki so opredeljena v zahtevku izvajalca št. 096823 z dne
01.08.2018 in potrjena s strani inženirja in naročnika, v naslednji vsebini:
glede na izdelano novelacijo prometne študije, se je na območju priključevanja obstoječe
reg. ceste R l - 2 2 8 na glavno cesto spremenil tip križišča iz trokrakega križišča v krožno
križišče, kar pomeni povečan obseg dela,

0

na lokalni cesti preko nadvoza Zagojiči je po novelaciji prometne študije za potrebe izven
nivojskega priključka Zagojiči potreben levo zavijalni pas ter enostranski hodnik za pešce,
kar pomeni povečan obseg, dela,
zaradi spremembe načina odvodnjavanja (prej zadrževalniki, sedaj ponikovalni jarki in
kontrolirana odvodnja), kar pomeni povečan obseg dela,
zaradi spremembe trokrakega križišča v krožišče, povečan obseg dela za načrt cestne
razsvetljave,
v osnovni pogodbi ni zajet načrt namakalnega sistema (v projektu iz leta 2 0 0 1 je bil le ta
izdelan),
dodatno je potreben načrt prestavitve tlačnega voda fekalne kanalizacije na območju
priključka Zagojiči, oziroma v km glavne ceste 4+890, ki ga je občina Gorišnica med tem
časom zgradila - načrt je potreben za izdajo soglasja upravljalca,
potrebno je bilo izdelati celotno PGD projektno dokumentacijo nadvoza v km 2+671 zaradi
vseh nastalih sprememb (prilagoditev glede na predvideno traso glavne ceste na odseku
Ptuj - Markovci, sprememba temeljenja) - dejansko gre za nov načrt PGD kot PZI projektne
dokumentacije,
potrebno je bilo izdelati celotno PGD projektno dokumentacijo nadvoza v km 4+749 zaradi
vseh nastalih sprememb (širitev objekta zaradi levo zavijalnih pasov na lokalni cesti,
umestitev hodnika za pešce na nadvozu, sprememba temeljenja) - dejansko gre za nov
načrt PGD kot PZI projektne dokumentacije.
Vrednost del iz predhodnega odstavka znaša po izvedenih pogajanjih 40.796,00 EUR brez DDV.
3. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da pogodbena vrednost del v 7. členu osnovne pogodbe v višini
210.661,92 EUR brez DDV zajema vrednost del po predračunu v višini 200.630,40 EUR brez DDV in
vrednost nepredvidenih del v višini 10.031,52 EUR brez DDV, ki je namenjena plačilu dodatnih del.

Vrednost tega aneksa ob upoštevanju dodatnih del znaša 30.764,48 EUR brez DDV.
Nova pogodbena vrednost del brez DDV:
Znesek DDV:

241.426,40 EUR
53.113,81 EUR

Skupna vrednost del z DDV:

294.540,21 EUR
4. člen

Zaradi dodatnih del, se spremenijo roki za faze 2,3,4 in 5 iz 5. člena osnovne pogodbe, in sicer:
FAZA
2

Oddaja

po

recenziji

dokumentacije,
(skladno

z

ROK

dopolnjene

projektne

navedene v predhodni

zabeležko

recenzijske

točki,

komisije

do 27.10.2018

odgovornim recenzentom v pregled)
3

popravljene

projektne

dokumentacije, navedene v točki 1,

Oddaja

po

recenziji

(skladno z

zabeležko

recenzijske komisije), s priloženim

Potrdilom

o opravljeni

recenziji v 6 tiskanih

izvodih in 6 izvodih v aktivni digitalni obliki

do 06.11.2018

4

Oddaja

vodilne

soglasji

pristojnih

mape

PGD, z

noveliranimi

soglasodajalcev, vse

v

4

do 20.11.2018

tiskanih izvodih ter v 4 izvodih v aktivni digitalni
obliki
5

Predaja izvlečka iz PZI oz. projekta za razpis (PZR)
za potrebe javnega naročila v 2 tiskanih izvodih

do 30.11.2018

in v 2 izvodih v digitalni obliki

Končni pogodbeni rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 30.11.2018.
5. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je ta aneks sklenjen z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za
izpolnitev pogoja v roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjenega aneksa predložiti
prenovljeno garancijo za dobro izvedbo del v skladu s spremembami iz tega aneksa.

6. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe, glede katerih ni s tem aneksom drugače določeno, ostanejo
še naprej v veljavi.

7. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva,
izvajalec pa en izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Za datum
sklenitve tega aneksa šteje zadnji datum podpisa. Aneks je veljaven z dnem, ko je izpolnjen pogoj
iz 5. člena tega aneksa.
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