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I. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

A.  OSNOVNI PODATKI 
 
1. Naročnik  

UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana 
 

2. Opis javnega naročila in vrsta postopka 
Predmet javnega naročila je okolju prijazno čiščenje prostorov Lekarne URI - Soča za obdobje enega 
leta.  
 
Naročnik bo oddal javno naročilo po postopku male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3).  
 

3. Zahteve za dodatna pojasnila 
Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije preko slovenskega 
portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki 
bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil najkasneje do 26. 1. 2018 do 12.00 ure.  
 

4. Rok za prejem ponudb 
Ponudbe je treba poslati najkasneje do 2. 2. 2018 do 10.30 ure na naslov: 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
oziroma jih predložiti v vložišču na istem naslovu. 
 

5. Javno odpiranje ponudb 
Ponudniki morajo zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Vsi dokumenti, ki jo sestavljajo, morajo biti 
povezani tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, zamenjati ali naknadno vložiti brez vidne poškodbe 
listov oziroma pečata. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo oddane v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - 
NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta javnega razpisa »Storitve okolju prijaznega čiščenja 
poslovnih prostorov lekarne URI - Soča« in z označenim naslovom pošiljatelja, ki bodo prispele do 
naročnika do 2. 2. 2018 do 10.30 ure.  
 
Javno odpiranje ponudb bo 2. 2. 2018 ob 11.30 uri na lokaciji naročnika.  
 
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem 
odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniki predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s 
strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki 
pomenijo zastopanje pravne osebe. 
 

6. Obveznost predložitve podatkov pred sklenitvijo pogodbe  
Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati 
s podatki o: 

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so z njim povezane družbe. 

  
7. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja 
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Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje 
v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne 
dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je 
določen za oddajo ponudb. 
 
Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s 
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.  
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: 

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 
- ime naročnika, 
- oznako javnega naročila, 
- predmet javnega naročila, 
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 

pooblaščencem, 
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in 

iz katerega sklada. 
- potrdilo o vplačilu takse v višini 2.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-

7111290-000XXX15, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je 
podana v obliki JNXXX/2015). 

 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu 
morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, 
določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo 
mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
 
 

8. Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih 
sredstev 

 
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, 
da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času 
predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta 
javnega naročila. 
 
 

B. ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 

1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 
Kot garancijo za resnost ponudbe mora priložiti bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo v 
višini 400,00 EUR. 
Zahtevano dokazilo: 

- OBR9-Finančna zavarovanja 
 
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno 
izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem 
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veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo, pri kateri bo 
ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico. 
 

2. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 
1. Pogoj (4. odstavek 75. člena ZJN-3) 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi: 

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena 
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

- da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe 
ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka 
tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

- če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so 
njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad 
njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta: 

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti 
sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, 
da je sklepanje naročnika upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave 
naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 

- če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 
informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da 
je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o 
izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

Dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo 
OBR3-Izjava.  
 
 

3. POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI 
 
1. Kadrovska sposobnost ponudnika 

Opis kadrovske strukture ponudnika, pri čemer je pogoj naročnika, da mora ponudnik imeti na razpolago 
najmanj dva delavca, ki bosta stalno (v kombinaciji) opravljala čiščenje za celoten čas izvedbene faze 
javnega naročanja. Izvajalec je dolžan storitve čiščenja  opravljati z redno zaposlenim delavcem. 
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi pregledovanja popolnosti ponudb zahteva dodatna 
dokazila v zvezi z izvedbenim kadrom, kot na primer dodatna potrdila, delovna dovoljenja, potrdila o plačanih 
prispevkih in drugih dajatvah in podobno.  
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V primeru, da se kadrovska zasedba med izvajanjem javnega naročila spremeni, se izbrani ponudnik 
zaveže, da bo naročnika obvestil o kadrovskih spremembah ter da bo predložil vsa dokazila za nove kadre. 
 
Dokazilo: 
Seznam zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev – OBR5  
 
2. Referenčni pogoj: 
Ponudnik izkaže, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel enako storitev kot je 
predmet tega javnega naročila (storitve čiščenja). Referenca mora veljati za eno poslovno leto, izmed zadnjih 
treh let (2015, 2016, 2017), referenčna vrednost posameznega referenčnega posla za eno poslovno leto 
mora biti vsaj 15.000,00 EUR z DDV. 
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri naročniku, in jih ne upošteva, v kolikor 
let-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti. 
 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj. 
 
Zahtevano dokazilo: 
 »OBR 6-Referenčni posli ponudnika« in »OBR6Priloga1 - Referenčno potrdilo« 
 
3. Okoljske zahteve 
Ponudba mora biti skladna s primeri okoljskih zahtev za storitve čiščenja (8. člen Uredbe o zelenem javnem 
naročanju, Uradni list RS, št. 51/2017), hkrati pa mora delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo kriterijem glede 
strupenosti za vodne organizme in zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine 
glede izločenih ali prepovedanih sestavin, znaša glede na prostornino vseh artiklov univerzalnih čistil najmanj 
30 %.  
 
Univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergenti za ročno pomivanje posode in 
detergenti za pomivalne stroje, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije, in sicer: 
 
1. Univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergenti za ročno pomivanje posode, 
detergenti za pomivalne stroje in detergenti za pranje perila ne smejo biti razvrščeni in označeni z enim ali 
več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:1  

o H300 (Smrtno pri zaužitju),  
o H301 (Strupeno pri zaužitju),  
o H304 (Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno),  
o H310 (Smrtno v stiku s kožo),  
o H311 (Strupeno v stiku s kožo),  
o H330 (Smrtno pri vdihavanju),  
o H331 (Strupeno pri vdihavanju),  
o H340 (Lahko povzroči genske okvare),  
o H341 (Sum povzročitve genskih okvar),  
o H350 (Lahko povzroči raka),  
o H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),  
o H351 (Sum povzročitve raka),  
o H360F (Lahko škodi plodnosti),  
o H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),  
o H360FD (Lahko škodi plodnosti, lahko škodi nerojenemu otroku),  
o H360Fd (Lahko škodi plodnosti, sum, da škodi plodnosti),  
o H360Df (Lahko škodi nerojenemu otroku, sum, da škodi plodnosti),  
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o H361f (Sum škodljivosti za plodnost),  
o H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
o H361fd (Sum škodljivosti za plodnost, sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
o H362 (Lahko škodi dojenim otrokom),  
o H370 (Škodi organom),  
o H371 (Lahko škodi organom),  
o H372 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),  
o H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),  
o H400 (Zelo strupeno za vodno okolje),  
o H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
o H411 (Strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
o H412 (Škodljivo za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
o H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje),  
o H59 (Nevarno ozonskemu plašču),  
o EUH029 (V stiku z vodo se sprošča strupen plin),  
o EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča strupen plin),  
o EUH032 (V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin),  
o EUH070 (Strupeno ob stiku z očmi),  
o H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),  
o H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože),  
o H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi).  

Način dokazovanja  
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve 
izpolnjene, ali  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning 
products), ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali  
– varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.  

 
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.  
 
2. Univerzalno čistilo, čistilo za sanitarne prostore, čistilo za okna, detergent za ročno pomivanje posode, 
detergent za pomivalne stroje in detergent za pranje perila ne smejo vsebovati:  

o več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,  
o biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,  
o biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 

previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 
 – H400 (Zelo strupeno za vodno okolje) in H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi 
učinki),  
 -  H411 (Strupeno za vodno okolje z dolgotrajnimi učinki),  

razen če je Log P2 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF3 ≤100, kar pomeni, da biocidi niso 
potencialno bioakumulativni.  
Način dokazovanja  
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve 
izpolnjene, ali  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning 
products), ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali  
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– varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.  
 
3. Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.   
 
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.  
Način dokazovanja  
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve 
izpolnjene, ali  

– potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.  

 

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.  
 
Ponudnik predloži podpisano izjavo OBR7 
 

C. SKUPNA PONUDBA 
 
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. V primeru skupne ponudbe mora vsak ponudnik izpolnjevati 
pogoje za dokazovanje sposobnosti, določene poglavju I, točka B.2. Vsi ponudniki (posamično) predložijo 
dokumente za dokazovanje te sposobnosti.  
 
Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) 
skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo 
celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela in za 
kakšno ceno vsak prevzema. 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega 
bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev. 
 

D. PODIZVAJALCI 
 
Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 
katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je 
neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci mora v ponudbi: 

� navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
� kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
� izpolnjen in podpisan ESPD obrazec teh podizvajalcev,  
� priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 
Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki. 
Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (5. odstavek 94. člena), so obvezna le v 
primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, 
zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva 6. odstavek 94. člena ZJN-3.  
S strani vsakega od navedenih podizvajalcev v obrazcu »OBR 8 – Podatki o vseh podizvajalcih«, ponudnik 
predloži izpolnjen in podpisan obrazec »OBR 4 Priloga 1- Izjava podizvajalca«. 
 

E. MERILO ZA IZBIRO  
 
Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba, to je najnižja cena. 
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F. OSTALA DOLOČILA 
 

1. Jezik ponudbe  
Slovenski, naročnik ne dovoljuje ponudbe v tujem jeziku; prospektni material pa je lahko v angleškem ali 
nemškem jeziku. 
 

2. Valuta ponudbe: EUR 
 

3. Izpolnjevanje ponudbe 
Kandidati morajo vse dokumente skrbno pregledati.  
 
Ponudnik mora navesti ceno na enoto razpisane vrste blaga v evrih, tako navedeno ceno mora pomnožiti s 
količino, na koncu pa sešteti vrednosti enot razpisanega blaga v evrih.  
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Znesek davka na dodano vrednost se obračuna posebej. 
Končna cena mora vsebovati tudi davek na dodano vrednost. 

 
4. Rok veljavnosti ponudbe: do 2. 5. 2018. 
  
5. Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb. 

 
6. Pregled in ocenjevanje ponudb 

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o 
izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.  
 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne 
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku 
predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, 
pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V 
takšnim primerih bo naročnik postopal v skladnu z določbami 89. člena ZJN-3. 
 
V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo 
naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno. 
 

7. Predložitev vzorcev 
Naročnik lahko od ponudnika za preveritev  ustreznosti ponujenih artiklov, zahteva predložitev vzorcev, ki 
morajo biti predloženi v originalni embalaži. 
 

G. OPIS POTEKA POSTOPKA IN PROTOKOL POGAJANJ 
 

Naročnik bo v postopek oddaje naročila male vrednosti vključil pogajanja.  

 

Postopek bo izveden v dveh fazah: 

� Prva faza: faza priznanja sposobnosti; 
� Druga faza: faza pogajanj. 

 
V prvi fazi bo naročnik priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo predložili dopustne izhodiščne ponudbe 
(razen v delu sprejemljivosti ponujene izhodiščne cene) in bodo prejeli prve tri najboljše ocene izhodiščnih 
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ponudb glede na postavljena merila za oceno prispelih ponudb iz točke E) teh Navodil. Navedeni trije 
ponudniki bodo po elektronski pošti povabljeni, da se udeležijo pogajanj.  
 

Predmet pogajanj bo oddaja ponudbe v delu, ki se nanaša na merilo najnižje cene. Naročnik bo vsem 
ponudnikom pred pričetkom pogajanj sporočil ponujene vrednosti izhodiščnih ponudb pri posameznih 
merilih v obliki zapisnika o odpiranju ponudb. Pogajanja bodo pisna in izvedena v enem krogu.  
 
Ponudnikom bodo posredovani obrazci za oddajo končnih pisnih ponudb. Naročnik bo ponudnike pozval, 
da oddajo svoje končne pisne ponudbe do določenega datuma. Naročnik bo končne pisne ponudbe javno 
odprl.  
 

Naročnik bo končne pisne ponudbe ocenil skladno z merili iz tega obrazca. 
 
H. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OPREME 

 
Podrobneje je opis storitve določen v »OBR4-Priloga 1-Tehnična specifikacija«. 
 

I. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
Pogoji garancije za resnost ponudbe so določeni v točki B.1. Vzorec garancije za resnost ponudbe je 
določen v OBR6-Finančna zavarovanja. 
 
Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  mora biti izdana bianco menica z menično izjavo 
in nalogom za plačilo v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV in jo izbrani ponudnik 
predloži naročniku najkasneje 3 dni od podpisa pogodbe  
 

 
V Ljubljani, dne 19. 1. 2018 

URI - Soča 
Generalni direktor inštituta 
mag. Robert Cugelj 
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II. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
 
PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE: 
 

1. »OBR1 - Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto; 

2. »OBR2 - Podatki o ponudniku«, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev;  

3. »OBR3 - Izjava« 

4. »OBR4 - Ponudbeni predračun«; 

5. »OBR4Priloga1 - Tehnična specifikacija«  

6. »OBR5 - Kadrovska sposobnost ponudnika« 

7. »OBR6 - Referenčni posli ponudnika« 

8. »OBR6Priloga1 – Referenčno potrdilo« 

9. »OBR7 - Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev«  

10. »OBR8 - Podatki o vseh podizvajalcih« s prilogo 1 – Izjava podizvajalca 

11. »OBR9 - Finančna zavarovanja« 

12. »OBR10 - Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja. 

 

Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem redu.
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OBR1 - OVOJNICA 
(ponudnik izpolni ovojnico kot je navedeno) 
 
 

 

 

PONUDNIK 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 
 
 

NE ODPIRAJ!       VLOŽIŠČE 
       ________________________________________ 
  
PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO  UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA 
STORITVE OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA   LINHARTOVA CESTA 51 
PROSTOROV LEKARNE URI – SOČA   1000 LJUBLJANA  
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OBR2 - PODATKI O PONUDNIKU 
 

PONUDNIK OZ. VODILNI PARTNER 

POLNA FIRMA  

NASLOV  

DAVČNA ŠT.  

ZAVEZANEC ZA DDV           �  DA                       �  NE 

MATIČNA ŠT.  

ŠT. TRR  

TELEFON  

FAKS  

E-POŠTA  

SPLETNA STRAN  

 

 

 
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA 

NAZIV  

ZAPOSLEN/A PRI  

E-POŠTA  

TELEFON  

 
 
 

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
 
 
      Žig: 
 
 
 
Kraj in datum: ....................................... 
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OBR3 - IZJAVA 
 
 

 
Naziv in naslov ponudnika 

 
 

IZJAVLJAMO: 
 

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in 
se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 

2. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila 
za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima 
elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

3. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 
ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;  

4. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 

5. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

6. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila 
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

7. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše 
poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni 
začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

8. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z 
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/2011 ZintPK-UPB2); 

9. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, 
zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,  

10. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

11. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe 
za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna 
dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji 
postavljenih pogojev; 

12. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz 
uradnih evidenc; 

13. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali 
dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne 
dokumentacije; 
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14. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: 
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, 

da so z njim povezane družbe; 

15. da je veljavnost naše ponudbe do 2. 5. 2018; 

16. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki 
bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo; 

17. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe 
ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od 
navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih 
zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička; 

18. da razpolagamo vsaj z enim referenčnim potrdilom, ki se nanaša na opravljanje enake storitve, kot 
je predmet tega javnega naročila. Referenca mora veljati za eno poslovno leto, izmed zadnjih treh 
let (2015, 2016 in 2017), referenčna vrednost posameznega referenčnega posla za eno poslovno 
leto mora biti vsaj 15.000,00 EUR z DDV; 

19. da smo zanesljivi, strokovni in imamo izkušnje ter imamo zaposleni vsaj dve osebi, ki sta sposobni 
izvesti razpisana dela, ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega 
naročila, 

20. da imamo osebe, ki bodo opravljale dela pri naročniku, opravljen preventivni zdravniški pregled v 
skladu s predpisi ter da so uspešno opravili izpit iz varnosti in zdravja pri delu v skladu s predpisi o 
varnosti pri delu, 

21. da izpolnjujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 
pogojev, predpise o delovnih razmerjih in da izplačujejo plače v skladu s kolektivno pogodbo, 

22.  da bomo pri izvajanju storitev uporabljali zgolj in le tista univerzalna čistila, čistila za sanitarne 
prostore, čistila za okna, ki so skladna s primeru okoljskih zahtev za storitve čiščenja (uredba o 
zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/2017). 

23. da ponujamo storitev v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

 

 
PONUDNIK ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:   
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OBR4 - PONUDBENI PREDRAČUN 
 
Ponudnik 
Naslov: 
Matična številka: 
ID za DDV: 
 
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51,1000 
Ljubljana 
 
Predmet javnega razpisa: Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov v Lekarni Soča 
 
1. Mesečno čiščenje poslovnih prostorov, ki vključuje dnevno, tedensko in mesečno čiščenje po planu 
čiščenja.  
2. Obnavljanje PVC tal 
- 2 x letno prenavljanje talnih premazov v pritličju lekarne v obsegu 800 m2, 4 x nanos talnega premaza  
Potek: 
- zaščita fiksnega pohištva, 
- popolna odstranitev starih premazov in umazanije z odstranjevalci (specialna namenska čistila), 

strojno in ročno, 
- nevtralizacija tal: strojno čiščenje tal z nevtralnim čistilom, 
- izvedba 4 x talnih nanosov visoko kvalitetnega akrilnega premaza 
Ta dela se opravljajo v času, ko lekarna ne obratuje / vikendi oz. prazniki. 
3. Kristalizacija marmornih tal -50m2/1x letno 
- 1x letno kristalizacija marmornih tal. Delo se opravi v času, ko lekarna ne obratuje (vikend oziroma 
praznik) 

4. Čiščenje steklenih površin -140 m2/4x letno 
5. Čiščenje žaluzij -23 m2/4x letno 
 
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. __________ za izvedbo tega JN 
po končni ponudbeni vrednosti: 
 
Čiščenje poslovnih prostorov Lekarna URI - Soča 
 
I. Mesečno čiščenje: 
ponudbena cena za 1 mesec brez DDV   ………………………….. EUR 
DDV ____%      ………………………….. EUR 
Končna cena za 1 mesec z DDV   ………………………….. EUR 
*Končna cena za 12 mesecev z DDV   ………………………….. EUR 
*V ponudbeni ceni za mesečno čiščenje je cena dnevnega, tedenskega in mesečnega čiščenja (glej prilogo 
1), dnevno strojno čiščenje, čiščenje lekarne pred vhodom ter odvoz smeti in odpadne embalaže. 
 
II. Obnavljanje PVC tal (2 krat letno)   
ponudbena cena brez DDV     ………………………….. EUR 
DDV ____%      ………………………….. EUR 
*Končna cena z DDV     ………………………….. EUR 
*V ceni je  letno obnavljanje PVC tal z visoko kvalitetnimi akrilnimi talnimi premazi, cena se oblikuje za 
storitev 2 krat na leto. 
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III. Kristalizacija marmornih tal (1 krat letno) 
ponudbena cena brez DDV (letno)   ………………………….. EUR 
DDV ____%      ………………………….. EUR 
*Končna cena z DDV (letno)    …………………………… eur 
 
IV. Čiščenje steklenih površin (140m², 4 x letno ) 
 ponudbena cena brez DDV (letno)   ………………………….. EUR 
DDV ____%      ………………………….. EUR 
*Končna cena z DDV (letno)    ………………………….. EUR 
Cena se oblikuje za izvedbo storitve 4 krat letno. 
 
V. Čiščenje žaluzij – 23m2 (4 krat letno) 
ponudbena cena brez DDV (letno)   ………………………….. EUR 
DDV ____%      ………………………….. EUR 
*Končna cena z DDV (letno)    ………………………….. EUR 
Cena se oblikuje za izvedbo storitve 4 krat letno. 
 
 
VI. SKUPAJ PONUDBENA CENA ZA ENO LETO (I + II + III + IV + V) 
PONUDBENA CENA BREZ DDV    ………………………….. EUR 
DDV ____%      ………………………….. EUR 
KONČNA CENA Z DDV    ………………………….. EUR 
 

 
Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije del.  
 
* V končni ponudbeni vrednosti so zajeti tudi vsi stroški (prevozni stroški, zavarovanja, carine, taksa in 
podobno), morebitni popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cena je fiksna za vse obdobje trajanja 
veljavnosti pogodbe. 
 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do 2. 5. 2018 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme 
kadarkoli pred tem datumom.  
 
Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost 
dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi 
informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 

 
Izjavljamo, da: 
� se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila brez kakršnih koli omejitev; 
� smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, 
� smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 
� smo podali resnične oz. verodostojne izjave. 

 
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: 
� popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se 

količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 
� lahko popravi računske napake zaradi nepravilne, vnaprej določene matematične operacije s strani 

naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in  ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko 
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napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna 
vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije 

� napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
.......................................................................................... 
 
Žig:        Kraj in datum: ....................................... 
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OBR4PRILOGA1 - SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA   
 
1. Mesečno čiščenje  

 
a. dela v skladu s Planom čiščenja lekarniških prostorov 

 
Oznak
a 

Prostor / stopnja čistoče Površin
a 

(m2) 

DNEVNO ČIŠČENJE TEDENSKO ČIŠČENJE MESEČNO ČIŠČENJE 

K.002 PREVZEM ZDRAVIL IN MEDICINSKIH 
PRIPOMOČKOV / 5 

 Pult za prevzem materiala 
 Miza za sprejem, stol, računalnik 
 Viseče omare z zaprtimi policami 

19 -tla- močno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala 

 -računalnik 

-generalno čiščenje 
zunanjosti zaprtih omar 
-koš za smeti 
- vrata, kljuke 

 

-generalno čiščenje zaprtih 
omar , predalov, 
-čiščenje luči, stropa, sten 

K.003 GARDEROBA / 5 
 Garderobne omare – odprte 
 Omarica za hidrant – zaprta 

Umivalnik, držalo za brisače, držalo za 
tekoče milo 

 Stensko ogledalo 
 Koš za smeti 

 7  -tla – močno obremenjena 
 -umivalnik, držala 
 -stensko ogledalo 

-koš za smeti 
-zunanjost garderobnih omar 
- vrata, kljuke 

-čiščenje luči 

K.004 PROSTOR DVIGALA IN STOPNIŠČA 
 Voziček nerjaven  
 Delovni pult 
 Police 
 Omara-zaprta 
 Dvigalo 

 5  -tla – običajno obremenjena 
 -stopnice 
 -vrata dvigala 
 -gornje površine delovnega 

pulta, odprtih polic 

-voziček, nerjaven 
-dvigalo 
-generalno čiščenje odprtih 
polic 
-generalno čiščenje stopnišča 

  

-generalno čiščenje zaprtih 
omar 
-čiščenje luči, stropa, sten  

K.005 SKLADIŠČE MATERIALOV ZA 
ZUNANJO LEKARNO / 5 

 Omare s pomičnimi vrati 
 Regali s predali 
 Regali z odprtimi policami 

 45  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (miza, odprte 

police, kljuke, stikala…) 
 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
- vrata, kljuke 
 

-generalno čiščenje zaprtih 
omar, predalov 
-čiščenje luči, stropa, sten 
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 Stojalo – voziček za bergle 

K.006  SKLADIŠČE IN PRIPRAVA ZDRAVIL 
ZA BOLNIŠNIČNO LEKARNO / 5 

 Delovna miza, stol, računalnik 
 Predalnik 
 Regali z odprtimi policami 
 Zaprte omare 
 Hladilnik 
 Koš za smeri 

 16  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (miza, odprte 

police, kljuke, stikala…) 
 -računalnik 

 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
-koš za smeti 
- vrata, kljuke 
 

-generalno čiščenje zaprtih 
omar, predalov 
-čiščenje luči, stropa, sten 
-hladilnik (na 6 mesecev) 

K.007 SKLADIŠČE, PRIPRAVA IN IZDAJA 
MATERIALOV ZA BOLNIŠNIČNO 
LEKARNO 

 Delovna miza, stol, računalnik 
 Pult za predajo materiala 
 Premični boksi 
 Regali z odprtimi policami 
 Zaprte omare 

 53  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (pult, premični 

boksi, miza, odprte poklice, 
kljuke, stikala..)  

 -računalnik 
 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
-koš za smeti 
- vrata, kljuke 
 

-generalno čiščenje zaprtih 
omar, predalov 
-čiščenje luči, stropa, sten 
 

 
 
 

 K.008 - SKLADIŠČE SNOVI- / 5 
- Omara za jedke stvari 
- Omara za vnetljive stvari 
- Umivalnik 
- Regali z odprtimi policami 

 4  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (pult, premični 

boksi, miza, odprte poklice, 
kljuke, stikala..)  

 -umivalnik 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
- vrata, kljuke 
 

  

-generalno čiščenje omare za 
jedke snovi in omare za 
vnetljive snovi 
-čiščenje luči, stropa, sten 

 K.009 - SKLADIŠČE DROG / - 5 
- Regal z odprtimi policami 
- Zamrzovalna omara 

 3  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (pult, premični 

boksi, miza, odprte poklice, 
kljuke, stikala..) 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
- vrata, kljuke 
 

 -zamrzovalna omara (na 6 
mesecev) 

 -čiščenje luči, stropa sten 
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 K.010 - PRIPRAVA ČAJEV / 4 
- Delovni pult, stol, tehtnica 
- Odsesovalna mapa 
- Zaprte omare  

 3  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (pult, premični 

boksi, miza, odprte poklice, 
kljuke, stikala..) 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
- vrata, kljuke 
 

-generalno čiščenje zaprtih 
omar, predalov 
-čiščenje luči, stropa, sten 
- odsesovalna napa 

 K.011 - MATERIALNA IN 
PERSONALNA ZAPORA / 4 

- Umivalnik, držalo za brisače, 
držalo za tekoče milo 

- Koš za smeti 
- Garderobna stena, s kljukami in 

policami 
- zaprte omare 

 2  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (pult, premični 

boksi, miza, odprte poklice, 
kljuke, stikala..) 

 -umivalnik, držala 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
- vrata, kljuke 

  

-generalno čiščenje zaprtih 
omar 
-čiščenje luči, stropa, sten 
 

 K.012 -  SKLADIŠČENJE ČAJEV / 5 
- Regal z odprtimi policami 

 3  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (pult, premični 

boksi, miza, odprte poklice, 
kljuke, stikala..) 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
- vrata, kljuke 
 

-čiščenje luči, stropa, stene 
 

 K.013 - HODNIK SKLADIŠČA / 5  11  tla – običajno obremenjena 
  

    

 K.014 - SANITARIJE -  
PREDPROSTOR / -  

- Umivalnik, držalo za brisače, 
držalo za tekoče milo 

 3  -tla – običajno obremenjena 
 -gornje površine (pult, premični 

boksi, miza, odprte poklice, 
kljuke, stikala..) 

 -umivalnik, držala  
 - stensko ogledalo 

 

-generalno čiščenje odprtih 
polic 
- vrata, kljuke 
 

-generalno čiščenje zaprtih 
omar 
-čiščenje luči, stropa, sten 
 

 K.015 - SANITARIJE –WC  1  -tla – običajno obremenjena 
 - držala, stikala 
 WC 

-generalno čiščenje WC 
- vrata, kljuke 
 

 čiščenje luči, stropa, sten 

 K.016 - ČISTILA /-  1 -tla – običajno obremenjena -generalno čiščenje odprtih -generalno čiščenje zaprtih 
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- Trokader 
- Odprte police 

-gornje površine (miza, odprte 
police, kljuke, stikala…) 
-trokader  

polic 
 

omar 
-čiščenje luči, stropa, sten 
 

 
P.101 MATERIALKA / 5 

- Odprti regali 
- Omara- čajna kuhinja 
- Omara za mamila 
- Hladilnik (2) 

 10  -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (, odprte police, 
kljuke, stikala) 

 -odprte proste police 
 -dvigalo 
 -korito in police v čajni kuhinji 

 

 -generalno čiščenje 
odprtih polic 

 -generalno čiščenje 
zaprtih omar 

 -čiščenje luči, stropa, 
sten 

 -hladilnik (čiščenje na 6 
mesecev) 

P.102 MATERIALNA IN PRESONALNA 
ZAPORA / 3-4 

- Umivalnik, držalo za brisače, držalo za 
milo, razkužilo 

- Stransko ogledalo 
- Zaprta omara 
- Garderobna stena z kljukicami in policami 
- obuvala 
- Koš za smeti 

 4 -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (odprte police, 
kljuke, stikala) 
-umivalnik, držala 
-stensko ogledalo 

 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
-generalno  čiščenje 
zaprte omare 
-koš za smeti 
-pranje obuval 
- vrata, kljuke 
 

-čiščenje luči, stropa 
sten 

P.103 GALENSKI LABORATORIJ / 3 
- Delovni pult 
- Zaprte omare 
- Odprte  police 
- Korito – nerjavno, voziček – nerjaven 
- Grelna plošča 
- Odsesovalna napa 
- Tehtnice mešala, termostatirna kopel 
- LAF komora  

 19 -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala, 
delovni pult) 
-korito, grelna plošča 
- tehtnice 

 
-generalno čiščenje 
odprtih polic 
- vrata, kljuke 
 

 

-generalno čiščenje 
zaprtih omar, predalov,  
-čiščenje luči, stropa 
sten 
-odsesovalna mapa 
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P.104 PRALNICA OPREME IN PRIBORA n/ 3 
- Delovni pult 
- Zaprte omare 
- Odprte  police 
- Pomivalno korito, držalo za brisače, držalo 

za razkužila, koš za smeti 
- Pomivalni stroj 
- Sterilizator 

8 tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala, 
delovni pult, aparature) 
-korito 

 
-generalno čiščenje 
odprtih polic 
-koš za smeti 
-voziček nerjaven 
- vrata, kljuke 
 

 
-generalno čiščenje 
zaprtih predalov, omar 
-čiščenje luči, stropa, 
sten 

Za87 DRIVE IN PROSTOR 
- Delovni pult 
- Zaprte omare 
- Odprte  police 
- Predal drive in 
- Računalnik, telefon 
- Vrata (zunanja) 
- Koš za smeti 

 

15 -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala, 
delovni pult, aparature) 
-vrata 
- čiščenje računalnikov 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
-koš za smeti 
-voziček nerjaven 
 

-generalno čiščenje 
zaprtih predalov, omar 
- čiščenje luči, stropa, 
sten 
-čiščenje oken 
-čiščenje senčil 

P.105        OFICINA 
- Pult, računalniki, miza za svetovanje 
- Zaprte omare 
- Odprte police 
- Vitrine 
- Klop, 
- Koši za smeri, 

160  -tla – močno obremenjena 
 gornje površine (miza, odprte 

police, kljuke, stikala…) 
 vitrine 

računalniki 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
-koš za smeti 
 

-generalno čiščenje 
zaprtih omar in predalov 
-čiščenje luči, stropa, 
sten 
-čiščenje oken 
-čiščenje senčil 
 

 P.106 VETROLOV 
 

9 -tla – močno obremenjena 
-čiščenje steklenih površin 

-odstranitev in sesanje  
predpražnika 
-čiščenje koša za smeti 
-čiščenje posode za 
dežnike 

-čiščenje luči, stropa, 
sten 
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L03 
L04 

KABINA I/KABINA II - 
- miza 
-  2 stol 
- stenska obloga  
- obešalniki,  
- polica 
- ogledalo 

 

10 -tla- močno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala) 
-ogledalo  

-vrata 
-stoli 

 -okno 
 -stene 

L06 PROSTOR ZA VODJO LEKARNE / - 
- pisalna miza s predali, računalnik,  
- stoli 
- odprte police 
- zaprte omare 

15 -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala) 
-računalnik 
 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
- vrata, kljuke 
 

-čiščenje zaprtih omar 

L05 PROSTOR ZA ADMINISTRATIVNO  
DELO 

- Prodajni pulti  s predali, stol, računalnik 
- Odprti regali, police 
- Zaprte omare 
 

10 -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala, 
delovni pult) 
računalnik 
 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
- vrata, kljuke 
 

-čiščenje zaprtih omar 

L08 SKLADIŠČE 
- odprte police 
- zaprte omare 

7 -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (odprte police, 
kljuke, stikala 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
- vrata, kljuke 
 

-čiščenje zaprtih omar 
-čiščenje oken 
-čiščenje senčil 

L07 INŽENIRJI 
- pisalna miza s predali, računalnik,  
- stoli 
- odprte police 
- zaprte omare 

9 -tla- običajno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala, 
delovni pult) 
računalnik 
 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
- vrata, kljuke 
 

-čiščenje zaprtih omar 
-čiščenje oken 
-čiščenje senčil 

L02 SPECIALIZIRANA PRODAJALNA 
- Delovna miza s predali, stol, računalnik 
- Odprti regali, police 

330 -tla- močno obremenjena 
-gornje površine (pult, miza, 
odprte police, kljuke, stikala) 

-generalno čiščenje 
odprtih polic 
-čiščenje košev za smeti 

-čiščenje zaprtih omar in 
predalov 
-čiščenje luči-čiščenje 



462-1/2018-1/4 Storitve okolju prijaznega čiščenja prostorov Lekarne URI – Soča   
 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 25  

- Zaprte omare 
- Predali 

 

 oken 
-čiščenje senčil 
 

 Skladišče COP   -tla- običajno obremenjena 
 

-čiščenje površin 
skladiščenih predmetov 

 
 

b. Vodenje evidence čiščenja lekarne / po Planu čiščenje lekarniških prostorov  
c. Dnevno izpolnjevanje evidenčnih listov za dnevno, tedensko in mesečno čiščenje. 
d. Dnevno strojno čiščenje  
e. Dnevno strojno čiščenje lekarne – pritličje cca 0,5 ure / brez priprave  
f. Čiščenje okolice lekarne pred vhodom 
g. Odvoz odpadkov in odpadne embalaže na ustrezno mesto v skladu z Načrtom gospodarjenja z odpadki v URI – Soča. 
h. Odvoz zaščitnih oblek v pralnico – 1x tedensko. 
i. Delovni čas: 8 ur/dan deljeno, dopoldne med 7. in 11. uro, popoldne med 16. in 20. uro. 
j. Uporaba lastnih čistilnih sredstev in pripomočkov za čiščenje : ponudnik ponudbi priloži seznam čistil. Naročnik preveri ustreznost ponujenih čistil.  

 
2. Obnavljanje PVC tal z visoko kvalitetnimi akrilnimi talnimi premazi 

2 x letno prenavljanje talnih premazov v pritličju lekarne v obsegu 800 m2, 4 x nanos talnega premaza  
Potek: 

- zaščita fiksnega pohištva, 
- popolna odstranitev starih premazov in umazanije z odstranjevalci (specialna namenska čistila), strojno in ročno, 
- nevtralizacija tal: strojno čiščenje tal z nevtralnim čistilom,... 
- izvedba 4 x talnih nanosov visoko kvalitetnega akrilnega premaza, 
Ta dela se opravljajo v času, ko lekarna ne obratuje / vikendi oz. prazniki. 

 
3. Kristalizacija marmornih tal  
- 1x letno, površina 50m2 

Ta dela se opravljajo v času, ko lekarna ne obratuje / vikendi oz. prazniki. 
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4.  Čiščenje steklenih površin 
- 4x letno, površina140 m2  

 
5. Čiščenje žaluzij 
- 4x letno, površina 23 m2  
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OBR4PRILOGA 2 SENAM ČISTIL 

 
 
Zap. 
št. 

Ime čistila Vrsta čistila Vrsta dokazila 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 
Priloga tabele so dokazila, ki jih mora ponudnik predložiti. 
Pod »vrsta čistila« ponudniki vpišejo ali gre za: 

− Univerzalno čistilo, 
− Čistilo za sanitarne prostore, 
− Za čiščenje oken, 
− Ipd. 
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OBR5 - KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA 

 
 
 
 
 
Zap. 
št. 
 

 
IME IN PRIIMEK 

PRAVNA PODLAGA 
ZA SODELOVANJE S 
PONUDNIKOM 

DATUM IN ŠTEVILKA VELJAVNEGA 
POTRDILA O OPRAVLJENEM 
PREIZKUSU VARSTVA PRI DELU 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   
 

 
 
 

   

 



462-1/2018-1/4 Storitve okolju prijaznega čiščenja prostorov Lekarne URI – Soča   
 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 29
 

 
 

OBR6 – REFERENČNI POSLI 
 
Ponudnik izkaže, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel enako storitev kot je 
predmet tega javnega naročila (storitve čiščenja). Referenca mora veljati za eno poslovno leto, izmed 
zadnjih treh let (2015, 2016, 2017), referenčna vrednost posameznega referenčnega posla za eno 
poslovno leto mora biti vsaj 15.000,00 EUR z DDV. 
 
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje ali druge subjekte, morajo 
navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v 
višini 60 % vrednosti del, za katere so podali reference. 
 
Naziv naročnika 
referenčnega posla 

Predmet referenčnega 
posla – kratek opis 
del 

Obdobje opravljanja 
del   

Vrednost posla 
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OBR6PRILOGA1 REFERENČNO POTRDILO 
 

 

IZVAJALEC  
REFERENČNEGA POSLA 

 

NAROČNIK  

NAZIV POSLA  

VREDNOST referenčnega 
posla (v EUR Z DDV) 

 

OPIS  
REFERENČNEGA POSLA 
Z NAVEDBO VRSTE 
OBJEKTA 

 

OSEBA NAROČNIKA, KI 
LAHKO POTRDI 
REFERENČNI POSEL 

Naziv:  
Tel:  
E-mail:  

IZJAVA NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA:  
Potrjujemo, da je izvajalec referenčnega posla svoja dela opravil kvalitetno in v dogovorjenih 
rokih. 

ŽIG IN PODPIS 
NAROČNIKA 
REFERENČNEGA POSLA 
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OBR7 – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV 
 

Naziv in sedež ponudnika: ................................................................................................................................  
 

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju  
 

i z j a v l j a m o  
 
1. Da je ponudba s primeri okoljskih zahtev za storitve čiščenja (8. člen Uredbe o zelenem javnem 

naročanju, Uradni list RS, št. 51/2017), hkrati pa je delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo kriterijem 
glede strupenosti za vodne organizme in zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za 
trdne površine glede izločenih ali prepovedanih sestavin, znaša glede na prostornino vseh artiklov 
univerzalnih čistil najmanj 30 %.  

 
 
2. Univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergenti za ročno pomivanje 

posode in detergenti za pomivalne stroje, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične 
specifikacije, in sicer: 

 
2. 1. Univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergenti za ročno pomivanje 
posode, detergenti za pomivalne stroje in detergenti za pranje perila ne smejo biti razvrščeni in 
označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:1  

o H300 (Smrtno pri zaužitju),  
o H301 (Strupeno pri zaužitju),  
o H304 (Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno),  
o H310 (Smrtno v stiku s kožo),  
o H311 (Strupeno v stiku s kožo),  
o H330 (Smrtno pri vdihavanju),  
o H331 (Strupeno pri vdihavanju),  
o H340 (Lahko povzroči genske okvare),  
o H341 (Sum povzročitve genskih okvar),  
o H350 (Lahko povzroči raka),  
o H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),  
o H351 (Sum povzročitve raka),  
o H360F (Lahko škodi plodnosti),  
o H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),  
o H360FD (Lahko škodi plodnosti, lahko škodi nerojenemu otroku),  
o H360Fd (Lahko škodi plodnosti, sum, da škodi plodnosti),  
o H360Df (Lahko škodi nerojenemu otroku, sum, da škodi plodnosti),  
o H361f (Sum škodljivosti za plodnost),  
o H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
o H361fd (Sum škodljivosti za plodnost, sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
o H362 (Lahko škodi dojenim otrokom),  
o H370 (Škodi organom),  
o H371 (Lahko škodi organom),  
o H372 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),  
o H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),  
o H400 (Zelo strupeno za vodno okolje),  
o H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
o H411 (Strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
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o H412 (Škodljivo za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
o H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje),  
o H59 (Nevarno ozonskemu plašču),  
o EUH029 (V stiku z vodo se sprošča strupen plin),  
o EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča strupen plin),  
o EUH032 (V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin),  
o EUH070 (Strupeno ob stiku z očmi),  
o H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri 

vdihavanju),  
o H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože),  
o H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi).  

 
Dokazilo (obkrožiti) 

– izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so 
zahteve izpolnjene, ali  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning 
products), ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali  
– varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.  

 
2.2 Univerzalno čistilo, čistilo za sanitarne prostore, čistilo za okna, detergent za ročno pomivanje 
posode, detergent za pomivalne stroje in detergent za pranje perila ne smejo vsebovati:  

o več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,  
o biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,  
o biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 

previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 
 – H400 (Zelo strupeno za vodno okolje) in H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z 
dolgotrajnimi učinki),  
 -  H411 (Strupeno za vodno okolje z dolgotrajnimi učinki),  

razen če je Log P2 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF3 ≤100, kar pomeni, da biocidi 
niso potencialno bioakumulativni.  
Dokazilo (ustrezno obkrožiti): 

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so 
zahteve izpolnjene, ali  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning 
products), ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali  
– varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.  

 
2.3. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.  
Dokazilo (ustrezno obkrožiti): 

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so 
zahteve izpolnjene, ali  

– potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.  

 
Datum:        Ponudnik: 
_______________________     ____________________________ 
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OBR8 – PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH  
 
V zvezi z javnim naročilom ……………………………………………………. izjavljamo, da:  
1. kot glavni izvajalec pooblaščamo naročnika in uporabnika, da v našem imenu in v roku 30 dni 
oziroma 60 dni od naše predložitve računov in potrjenih situacij za opravljena dela nakaže na TRR 
podizvajalcev, navedenih v spodnji tabeli (TRR navedeni v OBR4 Priloga1) znesek zapadlih terjatev po 
predloženih računih podizvajalca; 
 
2. da bomo kot glavni izvajalec v pogodbah s podizvajalci opredelili enake roke plačil, kot so določeni v 
pogodbi za izvedbo razpisanih del. 
 
PONUDNIK IZJAVLJA, DA BO PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA SODELOVAL Z NASLEDNJIMI 
PODIZVAJALCI : 
 
 

Podatki o podizvajalcu 
(naziv, naslov, matična št., 

davčna št., TRR) 

Po
ve

za
na

 
D

ru
žb

a 

Vrsta, predmet in opis del, 
ki jih prevzame posamezen 

podizvajalec 

Količina/ 
delež 

Vrednost  
v EUR 

(brez DDV) 

Rok 
izvedbe del 

 

� DA 
 
 

� NE 

    

 

� DA 
 
 

� NE 

    

 

� DA 
 
 

� NE 

    

 

� DA 
 
 

� NE 

    

 

� DA 
 
 

� NE 
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� DA 
 
 

� NE 

    

 
V primeru, da pusti ponudnik tabelo prazno, bo naročnik štel, da izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev. V primeru več podizvajalcev 
ponudnik tabelo kopira ali doda vrstice. 
 
 
 

PONUDNIK ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:   
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OBR8 - PRILOGA1 IZJAVA PODIZVAJALCA 
 

 

FIRMA 
PODIZVAJALCA 

 

NASLOV  

MATIČNA ŠT.  

DAVČNA ŠT.  

Št. TRR in BANKA  

ZAKONITI ZASTOPNIK  

VRSTA DEL, KI JIH BO 
PODIZVAJALEC 

OPRAVLJAL 
 

 
Kratek opis: _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
Vrednost: _____________ EUR 
 
Delež: ______ % 
 
 

 
 

 
V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:  
 
     DA  NE  (ustrezno obkroži)  
 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave 
soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega 
izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe. 
 
 
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: 
Izjava (OBR3) 
 
 
Datum:            
        Zakoniti zastopnik: 
            
          (žig in podpis) 
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OBR9 - FINANČNA ZAVAROVANJA      
 
________________      ___________________ 
________________ 
 
 
 

MENIČNA IZJAVA 
 

 
 
Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, 
izročamo to bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo. Bianco menica je neprenosljiva, 
vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba 
 
_______________________, kot__________________, podpis____________________ 
 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - 
Soča, da izpolni to bianco menico v višini 
 
_______________ EUR 
 
kot  garancijo za ________________________. 
(možnosti: resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) 

 
Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. 
___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te 
menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti 
meničnim plačilnim nalogom. 
 
Menični izjavi prilagamo poleg bianco menice tudi nalog za plačilo. 
 
Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
Kraj in datum: 
        Podpis in žig: 
 

______________________ 
(menični dolžnik) 
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NALOG ZA PLAČILO 
 
 
 
Po menici izdani v__________________________, dne____________________ 
 
na dan dospetja menice*______________________________________________ 
 
plačljive pri _______________________________________________________ 
 
bremenite naš račun št._______________________________________________ 
 
za znesek  ___________________ EUR, ter ta znesek nakažite  v dobro 
 
računa Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, 
št. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije, Ljubljana. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
 
 
       Žig in podpis meničnega dolžnika: 
 
 
 
 
 
 
*to polje pustite prazno 
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OBR10 - VZOREC POGODBE 
 

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati, podpisati in žigosati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca 
pogodbe.) 

VZOREC POGODBE 
 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, 
matična številka 5053919, ID za DDV 55556876, ki ga zastopa generalni direktor inštituta mag. Robert 
Cugelj (v nadaljevanju naročnik) 
 
in  
 
________________________________________________________, identifikacijska št.: SI 
______________, matična številka: ________________, ki ga zastopa _________________________  
 
sklepata  

 
POGODBO št. ____________ o 

ČIŠČENJU POSLOVNIH PROSTOROV 
 
 

1. člen  
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju ( Ur. l. 
RS št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3)) izvedel javno naročilo za Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov 
v Lekarni Soča za obdobje enega leta, in sicer 1. 3. 2018, po postopku oddaje naročila male vrednosti. 
 
PREDMET POGODBE  
 

2. člen  
 
Predmet te pogodbe je čiščenje poslovnih prostorov, generalno čiščenje steklenih površin in generalno 
čiščenje talnih površin ter ostala dela po ponudbi izvajalca št. _______________, z dne 
_____________, ki je priloga te pogodbe.  
 
Pogodba se sklepa za obdobje od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019. 
 
Obseg čiščenja je razviden iz specifikacije del, ki je priloga te pogodbe.  
 
Izvajalec naročniku ob podpisu pogodbe izroči seznam delavcev, ki bodo pri naročniku opravljali storitve 
po tej pogodbi. V primeru spremembe delavcev, bo izvajalec naročnika o tem obvestil in mu predložil 
nov seznam delavcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisne dokumentacije. 
 
POGODBENA VREDNOST  
 

3. člen  
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost:  
 
1. Mesečno čiščenje poslovnih prostorov – dnevno, tedensko, mesečno (12 krat letno) 
Pogodbena vrednost (brez DDV)  EUR  
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Pogodbena vrednost /z DDV) EUR 
 
 
2. Obnavljanje PVC tal 2 krat letno 
Pogodbena vrednost (brez DDV)  EUR  
Pogodbena vrednost (z DDV) EUR 
 
3. Kristalizacija marmornih tal (1 krat letno) 
Pogodbena vrednost (brez DDV)  EUR  
Pogodbena vrednost (z DDV) EUR 
 
 
4. Čiščenje steklenih površin 140 m² (4 x letno) 
Pogodbena vrednost (brez DDV)  EUR  
Pogodbena vrednost (z DDV) EUR 
 
5. Čiščenje žaluzij – 23m2 (4 krat letno) 
Pogodbena vrednost (brez DDV)  EUR  
Pogodbena vrednost (z DDV) EUR 
 
kar pomeni 
 
skupaj pogodbena vrednost (brez DDV)  EUR  

 
DDV (____%) EUR 
skupaj pogodbena vrednost (z DDV) EUR 
 
Z besedo: __________________________________________________________________________ 
 
V pogodbenih cenah so vključeni vsi stroški za vsa čistila, ki jih je izvajalec dolžan zagotoviti glede na 
predmet pogodbe ter vsi drugi stroški izvajalca.  
 
Pogodbene cene za čas veljavnosti pogodbe vsebujejo vse stroške izvedbe del po tej pogodbi. 
Zajemajo tudi stroške nepredvidenih del, potrebnih za varno in polno funkcionalno izvrševanje predmeta 
pogodbe.  
 
Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v 
specifikaciji.  
 
KOLIČINE  
 

4. člen  
 
Količine posameznih vrst del in njihova pogostost opravljanja so razvidne iz specifikacije del oz. 
ponudbe izvajalca. Količine posameznih postavk oz. vrsta dela v specifikaciji za prve tri točke prvega 
odstavka prejšnjega člena te pogodbe, so dejanske in ne odstopajo od količin, ki so navedene v 
specifikaciji del. Če se bodo pri naročniku spremenile površine, navedene v specifikaciji del, ki so 
predmet te pogodbe, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi in priložili novo specifikacijo.  
 
OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA  
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5. člen  

 
Izvajalec bo izvedena dela obračunal na podlagi enotnih pogodbenih cen in dejanskih količin.  
 
Izvajalec bo za opravljena dela izstavljal račune najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 
Naročnik je dolžan pravilno izstavljeni račun plačati v roku 60 dni od datuma prejema računa. V 
primeru zamude plačila, je izvajalec upravičen obračunati naročniku zakonite zamudne obresti.  
 
Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti, delno ali v celoti, v roku petnajstih (15) dni po prejemu. Če 
naročnik prejetega računa ne zavrne v roku petnajst (15) dni, je dolžan račun za opravljeno delo plačati, 
v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka te pogodbe.  
 
V primeru, da je storitev, ki je navedena na računu izvajalca, nekvalitetno ali delno izvedena, naročnik 
račun za taka dela delno ali v celoti zavrne oziroma ga poravna le v vrednosti nespornih del.  
 
 
KRAJ IZVAJANJA DEL  
 

6. člen  
 
izvajalec bo dela, ki so predmet te pogodbe, opravljal v Lekarni Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana. 
 
ROKI ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL  
 

7. člen  
 
Dela bo izvajalec opravljal v dopoldanskem času od 7.00 do 11.00 ure in v popoldanskem času od 
16.00 do 20.00 ure oziroma po dogovoru, od ponedeljka do petka. Delovni čas bo podrobneje določen 
naknadno in sicer tako, da izvajalec s storitvami ne bo oviral delovnega procesa naročnika. Za 
morebitno izvajanje del med delovnim časom se bo naročnik z izvajalcem posebej dogovoril.  
 
POMANJKLJIVOSTI  
 

8. člen  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo vse morebitne pomanjkljivosti izvedenih storitev, ki jih ugotovi in mu jih 
sporoči naročnik, odpravil v roku 24 ur po tem, ko naročnik pomanjkljivosti sporoči.  
 
Če se nekvalitetno ali delno izvajanje storitev nadaljuje kljub opozorilu naročnika, lahko naročnik brez 
odpovednega roka odpove pogodbo.  
 
PODIZVAJALCI  
 

9. člen  
 
Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe lahko vključuje podizvajalce, in sicer:  
 
1. ______________________________________________________  
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2. ______________________________________________________  
 
3. ______________________________________________________  
 
(naziv in polni naslov podizvajalcev, matična številka, davčna številka, TRR)  
Podizvajalci bodo opravljali naslednja dela, v naslednji količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe:  
 
a) ___________________  
 
b) ___________________  
 
Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga 
prevzame po pogodbi.  
Skladno z veljavno zakonodajo mora imeti izvajalec ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času 
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.  
 
/ (v primeru soglasja podizvajalca za neposredno plačilo)I zvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča 
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec 
mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki 
jih je predhodno potrdil.  
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem, vse ob predhodnem soglasju naročnika, mora izvajalec naročniku v 
petih (5) dneh po spremembi predložiti:  
 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev; 
- izpolnjene izjave novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in 
- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva. 

 
Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.  
 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA  
 

10. člen  
 
Naročnik je dolžan izvajalcu brezplačno zagotoviti:  
 

- toplo in hladno vodo ter električno energijo za čistilne stroje,  
 

- primerno garderobo za izvajalčeve delavce,  
 

- primeren prostor za shranjevanje pripomočkov izvajalca.  
 
Naročnik se obvezuje:  
 

- da bo sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,  
 

- da bo pravočasno izpolnjeval finančne obveznosti po tej pogodbi,  
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- da bo seznanjal izvajalca z morebitnimi spremembami hišnega reda oziroma s spremembami 
določil internih predpisov, sprejetih na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o 
varstvu pred požarom in Zakona o varstvu okolja,  

 
- da bo izvajalcu javljal vsakokratne spremembe v zvezi s pooblaščenimi predstavniki naročnika.  

 
Naročnik je dolžan opozoriti izvajalca o morebitnih pripombah na njegovo delo in o nepravilnostih pri 
izvajanju te pogodbe, kakor tudi o morebitno ugotovljeni škodi, ki jo je povzročil izvedbeni kader 
izvajalca.  
 
Naročnik mora izvajalcu za odpravo morebitnih pomanjkljivosti zagotoviti primeren rok, prav tako to velja 
za morebitno odpravo povzročene škode, ki jo je moč odpraviti v naravi.  
 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA  
 

11. člen  
 
Izvajalec se obvezuje:  

- izvesti prevzeta dela v skladu z razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in 
standardi ter z uporabo materialov in naprav zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim 
standardom,  

- sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika,  
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje 

naročnika,  
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,  
- da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali storitev čiščenja v delovnem razmerju pri ponudniku, 

konzorcijskemu partnerju ali podizvajalcu ponudnika in da dela ne bodo izvajali na kakšni drugi 
pravni osnovi (delo na črno, študentska napotnica, avtorska pogodba, podjemna pogodba, 
itd...), sicer ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi brez odpovednega roka,  

- pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo, upoštevati 
okoljevarstvene predpise,   

- da bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, 
ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci, navedene v razpisni dokumentaciji, sicer ima naročnik 
pravico, da od pogodbe odstopi brez odpovednega roka,  

- varovati vse podatke, do katerih pride med opravljanjem dela na kakršenkoli način, kot podatke 
zaupne narave,  

- jamčiti za ves izvedbeni kader, ki bo izvajal storitve po tej pogodbi na objektu naročnika, da je 
odgovoren za spoštovanje tuje lastnine in varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov,  

- javiti naročniku vse morebitne okvare in poškodbe na opremi in drobnem inventarju, ki bi jih 
izvedbeni kader povzročil po lastni krivdi,  

- na svoje stroške takoj oz. v roku štiriindvajset (24) ur začeti odpravljati pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku naslednjih 
štiriindvajset (24) ur od (pisno ali ustno) podane reklamacije naročnika, in soglaša, da, če ne bo 
pričel z odpravo pomanjkljivosti v navedenem roku, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti 
sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na račun pogodbenega izvajalca.  

- omogočiti pooblaščenim predstavnikom naročnika, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih 
del,  

- med opravljanjem pogodbenih obveznosti v prostorih naročnika samostojno poskrbeti za vse 
predpisane ukrepe varstva pri delu in higienskega minimuma ter za izvajanje le-teh ukrepov v 
skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja in predpisi, ki urejajo področje zdravja in varstva pri 
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delu ter prevzeti polno odgovornost za posledice njihove opustitve,  
- pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, 
- upoštevati vse temeljne zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov, 
- poskrbeti za zaklepanje prostorov in podobna opravila, ki zagotavljajo varnost ljudi in 

premoženja. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del, z lokacijo objekta, kjer se bo izvajala storitev čiščenja poslovnih prostorov, in z 
možnostjo dostopa do objekta. Izvajalec je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzetih 
del. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega 
naslova, so stroški izvajalca.  
 
Izvajalec bo pri delu uporabljal svoja osnovna sredstva, material in čistilna sredstva v obsegu in način, ki 
so potrebna, da se doseže dogovorjena kakovost čiščenja pod pogojem, da z njihovo uporabo ni 
ogroženo zdravje, da so spoštovani higienski predpisi in da ne bodo povzročali poškodb na poslovnih 
prostorih in opremi. Čistila morajo biti okolju prijazna in v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije 
ves čas trajanja pogodbe. Naročnik lahko ves čas pogodbe preveri ustreznost uporabljenih čistil s pogoji 
razpisne dokumentacije. 
 
Delavcem izvajalca je prepovedano:  
 

- iz prostorov naročnika odnašati predmete, ki so last naročnika,  
 

- poseganje v delovanje naprav in opreme naročnika,  
 

- vpogled v akte in poslovno, tehnično ter ostalo dokumentacijo v naročnikovih prostorih,  
 

- v poslovne prostore naročnika voditi osebe, ki niso v delovnem ali drugačnem razmerju z 
izvajalcem.  

 
Če naročnik ugotovi, da je katerikoli izvedbeni kader kršil katerokoli prepoved, navedeno v tem členu, 
ima od izvajalca pravico zahtevati, da takšen izvedbeni kader nemudoma nadomesti z drugim.  
 
Izvajalec prav tako odgovarja za vso nastalo škodo, če jo naklepno, iz malomarnosti in nestrokovnosti 
povzročijo njegovi delavci. Izvajalec je po tej pogodbi tudi sam dolžan najmanj enkrat mesečno 
preverjati kvaliteto čiščenja svojega osebja.  
 
Izvajalec mora pri izvajanju čiščenja ravnati gospodarno pri porabi električne energije in pri uporabi vode 
ter skrbeti za ekonomično uporabo drugih virov energije.  
 
Izvajalec mora po prvih šestih mesecih in ob koncu leta izvajanja naročila priložiti seznam, iz katerega je 
razvidno ime in količina čistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitev. 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da predmet pogodbe izvaja z zadostnim številom delavcev ter mora v primeru, 
da bo kakšen od priglašenih delavcev začasno ali trajno odsoten, priskrbeti ustrezno zamenjavo.  
 
 
VIŠJA SILA  
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12.  člen  
 
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri 
izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni 
stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).  
Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-
te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.  
Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki, ter ji na njeno zahtevo nuditi vse 
potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo 
za čas trajanja višje sile.  
 
ODSTOP OD POGODBE  
 

13. člen  
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:  
 

- če izvedena storitev čiščenja po obsegu ali kvaliteti ne ustreza pogodbenim določilom in 
pogojem iz razpisne dokumentacije;  

 
- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev;  

 
- če se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov za opravljanje storitev čiščenja;  

 
- če izvajalec ne zagotavlja zadostnega števila delavcev za izvedbo predmeta te pogodbe;  

 
- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve;  

 
- če preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge 

prisilne določbe;  
 

- če izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali ne priglasi novih podizvajalcev;  
 

- če izvajalec ob morebitni zamenjavi izvedbenega kadra pravočasno ne obvesti naročnika;  
 

- če naročnik ugotovi, da izvedbeni kader ni v delovnem razmerju pri izvajalcu, temveč delo 
opravlja na kakšni drugi pravni podlagi, ki za naročnika ni sprejemljiva (študentska napotnica, 
avtorska pogodba, podjemna pogodba, denar na roko, delo na črno idr.).  

 
Naročnik mora pred odpovedjo pogodbe izvajalca pisno opozoriti, katere kršitve je ugotovil in naj s 
kršitvami preneha. V primeru da v 4 mesecih po pisnem opozorilu izvajalec naredi isto kršitev ali enako 
težko kršitev, v zvezi s katero je bil opozorjen s strani naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe 
brez odpovednega roka.  
 
 
VARNOST PRI DELU  
 

14. člen  
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Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu, vključno z osebno varovalno opremo, 
ter požarno varstvo svojih delavcev.  
Izvajalec je dolžan tudi upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerim 
se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja 
pri delu ter požarnega varstva.  
Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali 
tretje osebe.  
 
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
 

15.  člen  
 
Izvajalec mora naročniku v treh (3) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV in vsemi ostalimi 
stroški) v obliki bianco menice z menično izjavo in nalogom za plačilo. Veljavnost garancije mora biti še 
vsaj dva meseca po koncu veljavnosti pogodbe.  
Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih 
obveznosti.  
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK   
 

16. člen  
 
Dela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb, ki 
bodo navedene na naročilu.  
Pooblaščena oseba izvajalca je: _________________________________.  
Pooblaščene osebe naročnika je: ______________________.  
 
Vsako spremembo kontaktnih oseb obe pogodbeni stranki druga drugi sporočita najkasneje v roku treh 
(3) dni od nastanka spremembe. Sporočilo se izdela v pisni obliki in postane sestavni del te pogodbe.  
 
POSLOVNA SKRIVNOST  
 

17. člen  
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s 
katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi 
zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te 
pogodbe.  
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  
 

18. člen  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 
stranke (prodajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
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- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 
 
REŠEVANJE SPOROV  
 

19. člen  
 
Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu 
dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
KONČNE DOLOČBE  
 

20. člen  
 
Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja obligacijsko pravo.  
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega 
soglasja nadzornega sveta (če bo potrebno) ter ko izvajalec predloži garancijo za dobro izvedbo del. 
 
Kraj in datum:  
_____________________________________ _____________________________________ 
 
Izvajalec:       Naročnik: 
____________________     URI Soča  
Direktor       Generalni direktor inštituta: 
        mag. Robert Cugelj 
 
 
Priloge: 

� garancija (v 3 dneh po podpisu pogodbe) z veljavnostjo še 15 dni po preteku roka veljavnosti te 
pogodbe, 

� predračun. 
 
 
 
 

 


