vrsta naročila številka
dokumenta
pogodba
17-P00150

številka
izvajalec
zadeve
354-19/2017-3 NATAŠA RIJAVEC S.P.

opis
- pripravo nabora projektov kolesarskih povezav, usmeritve za
projektiranje za potrebe priprave izvedbenega načrta TUS,
- pregled izvedbene dokumentacije kolesarskih povezav za
potrebe izkoriščanja sredstev TUS,
- izdelava projektnih nalog za Solkan za potrebe pridobitve
prometnih podlag za izvedbeni načrt TUS za Solkan

16.200,00 €

pogodba

17-P00796

354-174/2017

Provia d.o.o.

22.887,20 €

pogodba

17-P00395

7113-70/2009

GINEX INTERNAZIONAL d.o.o.

pogodba

17-P00853

350-18/2017-5 BIRO OBALA d.o.o.

naročilnica

16-N00442

478-328/15

URBAN RODMAN s.p.

naročilnica

17-N00470

371-32/17

PNZ d.o.o.

naročilnica
naročilnica

17-N00344
17-N00656

371-32/17
371-1/2017

PNZ d.o.o.
Nataša Rijavec s.p.

naročilnica

17-N00655

371-1/2017

Nataša Rijavec s.p.

naročilnica

17-N00474

371-1/2017

Nataša Rijavec s.p.

Predmet te pogodbe je izdelava IDZ (idejna zasnova) projektne
dokumentacije za ureditev Starega mestnega jedra Solkan ter
Soške ceste in Ceste IX. korpusa od začetka Solkana do
krožišča pri hotelu Sabotin skladno s ponudbo št. izvajalca št.
PN146-17 z dne 17.08.2017.
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev obračališča v
Solkanu na slepem delu kategorizirane občinske ceste z
oznako JP 786663 (Ulica B. kalina 5d).
Analiza posegov na javnih površinah v Ulici Bratov Hvalič v
Kromberku. Analiza stanja mora obsegati:
- izdelavo karte lastništva obravnavanega območja,
- izdelava karte posegov na javnih površinah na podlagi
terenskega ogleda in prejete dokumentacije z opisom
problemov na javni prometni infrastrukturi (ceste, pločniki, javna
parkirišča, obračališča, itd.),
predstavitev naročniku.
Idejne rešitve sprememb morajo obsegati:
- izdelava idejnih rešitev sprememb javne prometne
infrastrukture na podlagi predhodne analize stanja,
- predstavitev,
- izdelava katastrske karte predloga posegov
Izdelava geomehanskega poročila za dostopno pot (par. št.
7688/1) k gradnji stanovanjske hiše na zemljišču parcele št.
525/1 k.o. Dormberk
Izvedba štetja prometa na dveh lokacijah na Vipavski cesti in
priprava mnenja.
Izvedba štetja (16 urnega) prometa na štirih lokacijah
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev horizotnalne
prometne signalizacije pred vhodom na parkirišče za knjižnico v
Novi Gorici
Izdelave PZI projektne dokumentacije za ureditev
kratkotrajnega parkiranja v Solkanu
Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev dveh
parkirnih mest za invalide za stavbo SKB ob Gregorčičevi ulici

naročilnica

17-N00307

371-1/2017

Nataša Rijavec s.p.

350,00 €

naročilnica

17-N00816

371-40/2016 Nataša Rijavec s.p.

naročilnica

17-N00681

371-1/2016

naročilnica

17-N00119

371-66/2015 Meblo signalizacija d.o.o.

naročilnica

16-N00484

371-27/2016 Limita Mugrli d.o.o.

naročilnica
naročilnica

17-N00579
17-N00308

371-1/2017
37-27/2017

IPOD d.o.o
IPOD d.o.o.

naročilnica

17-N00935

371-93/2016

IPOD d.o.o.

naročilnica

17-N00246

371-27/2016 GPIS MOJCA ČERNE s.p

naročilnica

17-N00704

371-54/2017 BONNET d.o.o.

Izdelava IDZ projektne dokumentacije za ureditev dveh
parkirnih mest na Gregoričičevi ulici za potrebe invalidov (s
predhodno preveritvijo primerne lokacije)
Strokovno svetovanje na področju prometa pri urejanju in
oblikovanju celovitih ukrepov za izvajanje prometnega načrta –
1 faza urejanja plačljivih parkirišč z namenom zagotavljanj
varnega in trajnostnega sistema mobilnosti na Cankarjevi ulici
–jug, Delpinovi, Rejčevi in Kidričevi ulici
Strokovna pomoč in svetovanje za ureditev parkirnih mest pred
gimnazijo na Rejčevi ulici in ureditev kratkotrajnega parkiranja
na Rejčevi in Cankarjevi ulici
Nabava dveh turističnih tabel za promocijo in usmerjanje na
Trnovsko Banjško planoto. V ovkirz tabel se izdela tudi
tehnološki elaborat.
Geodetski – višinski posnetek za ureditev križipšča za leve
zavijalce Vojkova ulica- Lavričeva ulica (preverba križišča ) tovorni promet
Preureditev prakirnja ob ulici Ludvika Slokarja v Solkanu
Možnost preverbe ureditve prehoda za pešce na državni cesti v
Braniku pri Marketu
Preureditev krožišča v Solkanu pri hotelu Sabotin – PZI
projektna dokumentacij
ZI projektna dokumentacija za leve zavijalce na lrižišču Vojkova
– Lavričeva ulica
PZI projektna dokumentacija za osvetlitev prehoda za peščce
na vodovodni ulici pred Komunalo pri Hoferju

Nataša Rijavec s.p.

znesek

4.806,80 €

8.027,60 €

100,00 €

1.464,00 €
2.196,00 €
350,00 €

350,00 €
300,00 €

1.000,00 €

825,00 €

2.256,51 €

671,00 €

896,70 €
945,50 €
2.427,80 €
976,00 €
585,60 €

