NADZORNI ODBOR
10. (elektronska) sjednica, 14. veljače 2019. godine

PREDMET

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVNE POSLOVE ČIJA VRIJEDNOST
PREMAŠUJE JEDAN (1) MILIJUN KUNA
‐ informacija uz točku 1. dnevnog reda 10. (elektronske) sjednice Nadzornog odbora KD
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Proveden je postupak javne nabave s ciljem sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 1 milijun
kuna za:
‐ Rekonstrukciju dijela državne ceste oznake DC 8, dionice 003, 004 i 104 (Krešimirova i Adamićeva ulica)
u Rijeci, rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanje postojećeg sustava
odvodnje na lokaciji križanje Mlaka‐I faza‐Krešimirova.
Vrsta ugovora:
Ugovor za javnu nabavu radova
Procijenjena vrijednost nabave:
29.350.000,00 kn (bez PDV‐a), od čega je procijenjena vrijednost nabave za rekonstrukciju i dogradnju
sustava odvodnje otpadnih voda 14.500.000,00 kn (bez PDV‐a), a za poboljšanje postojećeg sustava
odvodnje 550.000,00 kn (bez PDV‐a).
Kratki opis:
Društvo, Grad Rijeka i Hrvatske ceste sklopili su, radi uređenja međusobnih odnosa, Sporazum o suradnji
i reguliranju međusobnih obveza na rekonstrukciji dijela državne ceste D8, dionica 003, 004 i 104
(Krešimirova i Adamićeva ulica u Rijeci), rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda na
području aglomeracije Rijeka ‐ Sustav javne odvodnje Grad na prometnicama Krešimirove i Adamićeve
ulice u Rijeci te na poboljšanju postojećeg sustava odvodnje na lokaciji Krešimirova ulica ‐ križanje Mlaka.
Sporazumom je utvrđeno kako će se planirani zahvati ugovornih strana realizirati u dvije faze, kako slijedi:
‐ I. faza obuhvaća radove na obnovi dionice državne ceste D8 pod nazivom Rekonstrukcija dijela državne
ceste D8, dionica 003 od km 8+400 do km 9+146, 004 od km 0+000 do km 0+350 ‐ Krešimirova ulica u
Rijeci, duljine 1,1 km, kao i radove na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda na
području aglomeracije Rijeka ‐ Sustav javne odvodnje Grad na prometnicama Krešimirove i Adamićeve
ulice u Rijeci te radove vezane za poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na lokaciji Krešimirova ulica ‐
križanje Mlaka koji se odnose na tu dionicu ceste,
‐ II. faza obuhvaća radove na obnovi dionice državne ceste D8 pod nazivom Rekonstrukcija dijela državne
ceste D8 dionica 104 od km 2+780 do km 3+260 ‐ Adamićeva ulica u Rijeci, duljine 0,84 km, kao i radove
na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ‐ Sustav

javne odvodnje Grad na prometnicama Krešimirove i Adamićeve ulice u Rijeci te radove vezane za
poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na lokaciji Krešimirova ulica ‐ križanje Mlaka koji se odnose na
tu dionicu ceste.
Temeljem Sporazuma, za realizaciju I. faze zahvata Društvo je kao Naručitelj provelo postupak javne
nabave koji je predmet ove točke dnevnog reda, za sebe i u ime drugih naručitelja ‐ GRADA RIJEKE i
HRVATSKIH CESTA d.o.o.
Gradnja II. faze zahvata predviđena je za 2021. godinu.
Nabava i financiranje predviđeno:
Plan poslovanja 2018.; točka 8.4.2.
Izvor financiranja:
EU projekt
Napomena:
Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da ponuda Zajednice ponuditelje GP
KRK d.d., i GODINA d.o.o. u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi i prema kriteriju
ekonomski najpovoljnije ponude je ocijenjena najpovoljnijom. Cijena ponude iznosi 34.799.616,80 kn, na
koju porez na dodanu vrijednost iznosi 8.699.904,20 kn, čime ukupna cijena ponude iznosi 43.499.521,00
kn. Udio Društva u ukupnoj cijeni iznosio bi 18.135.401,39 kn (bez PDV‐a), odnosno 22.669.251,74 kn (s
PDV‐om).
S obzirom na to da je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti, zatraženo je mišljenje
Hrvatskih voda kao Posredničkog tijela razine 2 te je Društvo povratno obaviješteno kako postupke javne
nabave nije potrebno ni uputno zaustavljati kako bi se u što manjoj mjeri ugrozila planirana dinamika
projekta. Mišljenje Hrvatskih voda priloženo je ovoj informaciji.

Slijedom navedenog, na temelju članka 30. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.,
predlaže se Nadzornom odboru da donese sljedeću
ODLUKU
Daje se suglasnost na Odluku o odabiru za Rekonstrukciju dijela državne ceste oznake DC 8, dionice 003,
004 i 104 (Krešimirova i Adamićeva ulica) u Rijeci, rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih
voda i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka‐I faza‐Krešimirova.
Prilog:
‐ Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
‐ Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
‐ Odluka o odabiru
‐ mišljenje Hrvatskih voda
‐ Prijedlog Ugovora

DIREKTOR DRUŠTVA:
Andrej Marochini, dipl.ing.građ.
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