OBČINA SVETI TOMAŽ
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž
Tel: 02 741-66-00, fax: 02 741-66-04

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«

Sporočilo za javnost
Občina Sveti Tomaž je kandidirala za pridobitev sredstev na javnem razpisu za pridobitev sredstev
iz ukrep 322: Obnova in razvoj vasi z operacijo PLOČNIK Z JAVNO RAZSVETLJAVO OB JP
802-311.
Dne 07.04.2011 je občina s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela
odločbo št. 33123-108/2010 z dne 31.03.2011 o ugoditvi naše vloge.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi.
Stopnja pomoči znaša do 85% upravičenih stroškov, od tega znaša delež sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%.
Razliko sredstev do celotne vrednosti operacije zagotavlja Občina Sveti Tomaž iz lastnih sredstev.
Upravičeni stroški sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj so naslednji:
- stroški gradbeno -obrtniških del
- stroški storitev strokovnega nadzora gradnje,
Neupravičene stroške zagotavlja Občina Sveti Tomaž iz lastnih sredstev.
Občina Sveti Tomaž je dne 07.06.2011 na Portalu javnih naročil pod št. JN6158/2011 objavila
javni razpis za izbor izvajalca za izvedbo naročila»PLOČNIK Z JAVNO RAZSVETLJAVO OB JP
802-311«
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju, je Občina Sveti Tomaž izbrala izvajalca za izvedbo
del. Merilo za izbiro izvajalca je bila najnižja ponudbena cena izvedbe del.
Kot najugodnejša je bila izbrana ponudba podjetja Cestno podjetje Ptuj d.d. Zagrebška 49a,
Ptuj.
Ponudbena cena: 98.904,12 EUR z DDV.
Rok za dokončanje del je 30.06.2012.
Investicija pločnik z javno razsvetljavo ob javni poti JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž vključuje
-

ureditev enostranskega pločnika v širini 1,6 m in dolžini 212 m,
ureditev odvodnjavanje cestišča na območju pločnika,
ureditev javne razsvetljave s postavitvijo sedmih kandelabrov na celotni dolžini pločnika.
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