
 
Brata Rusjan – letnica prvega poleta z motornim letalom sto  

 

Številka: 478-376/2006 
Datum: 11.05.2011 
 
 
 
Povabilo k oddaji PONUDBE za  IZVEDBO strokovnega in obračunskega nadzora nad izvedbo 
del, ki so predmet pogodbe o realizaciji obveznosti iz pogodbe o urejanju medsebojnih 
razmerij v zvezi z izvedbo prostorske ureditve na ožjem mestnem območju v povezavi z 
izgradnjo EDA centra. 
 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica poziva 
usposobljene izvajalce k oddaji ponudbe za izvedbo strokovnega in obračunskega nadzora nad 

izvedbo del, ki so predmet pogodbe o realizaciji obveznosti iz pogodbe o urejanju medsebojnih 
razmerij v zvezi z izvedbo prostorske ureditve na ožjem mestnem območju v povezavi z izgradnjo 
EDA centra.  
 
Predvidena dela, ki so predmet pogodbe o realizaciji obveznosti iz pogodbe o urejanju medsebojnih 
razmerij v zvezi z izvedbo prostorske ureditve na ožjem mestnem območju v povezavi z izgradnjo 
EDA centra, obsegajo; 
 

 izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev območja Erjavčeve ulice od spomenika do 
Kidričeve ulice, kar uključuje nov predviden trg Edvarda Rusjana in ureditev trgovske ulice od 
spomenika Edvarda Rusjana do Bevkovega trga 

 ureditev Erjavčeve ulice od spomenika do Kidričeve ulice, kar uključuje nov predviden trg 
Edvarda Rusjana,   

 ureditev trgovske ulice od spomenika Edvarda Rusjana do Bevkovega trga,   

 rekonstrukcija vodovodnega omrežja v skladu s projektnimi pogoji upravljavca  na odseku od 
Eda centra do Kidričeve ulice,  

 rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja ob Erjavčevi  ulici v skladu s projektnimi pogoji 
upravljavca.  

 
Ocenjena vrednost teh del znaša 420.000,00 EUR brez DDV. 
 
Strokovni in obračunski nadzor zajema vsa zakonsko predvidena dela nadzora vključno s pregledom 
in potrjevanjem obračuna, vse do prevzema izvedenih del iz prejšnjega odstavka. 
 
Dela se bodo izvajala predvidoma v času od 30.5.2011 do 30.9.2011.  
Lokacija je ožje območje centra Nova Gorica. 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in standarde. 
 
Ponudba naj vsebuje: 

 cena za izvedbo vseh del (DDV naj bo prikazan posebej), ki mora biti fiksna do zaključka 
investicije. 

 
Ponudnik naj pismeno ponudbo pošlje najkasneje do 20.05.2011  do 12.00 ure, na naslov Mestna 
občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica s pripisom »ponudba za izvedbo strokovnega in obračunskega nadzora nad 
izvedbo del, ki so predmet pogodbe o realizaciji obveznosti iz pogodbe o urejanju 
medsebojnih razmerij v zvezi z izvedbo prostorske ureditve na ožjem mestnem območju v 
povezavi z izgradnjo EDA centra – ne odpiraj«. 



 

 
Za vse dodatne informacije potrebne za izdelavo ponudbe smo vam na voljo na Oddelku za 
infrastrukturo in gospodarske javne službe, Zoran Ušaj, I. nadstropje št. 21, tel 05 3350146 ali pisno 
na elektronski naslov zoran.usaj@nova-gorica.si . 
 
 
 
Pripravil:         NAČELNICA: 
Vodja službe za 
gospodarjenje s stavbnimi  zemljišči                                                           Silvana Matelič 
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