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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
Naročnik Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike k predloţitvi pisnih ponudb za izbiro izvajalca storitve 

čiščenja poslovnih prostorov Informacijskega pooblaščenca od 1.1.2013 do selitve v 

objektu Hotela Lev na Vošnjakovi 1, po selitvi predvidoma od marca 2013 pa na Zaloški 

59 v Ljubljani, za obdobje treh let.  

 

Naročnik izvaja postopek oddaje predmetnega javnega naročila na podlagi 19. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12; v nadaljevanju: ZJN-

2) kot pridrţano naročilo.  

 

Ponudbe morajo biti izdelane in oddane v skladu z obvestilom o javnem naročilu, objavljenim na 

Portalu javnih naročil in to razpisno dokumentacijo.  

 

Javno naročilo se izvaja kot pridrţano javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni 

objavi v skladu z 19. in 30. členom ZJN-2.   

                  
1.1 PREDLOŢITEV PONUDBE 

 

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predloţena naročniku do ponedeljka, 19. 11. 

2012, do vključno 10:00 ure. 

 

Ponudniki lahko predloţijo ponudbe osebno na naslov naročnika: Informacijski pooblaščenec, 

Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, 12. nadstropje (ob delovnih dneh od 9.00 do 15.30 ure, ob petkih 

pa od 9.00 do 14.30 ure) ali s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Informacijski 

pooblaščenec, Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana. 

 

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z dopolnjenim in nalepljenim obrazcem prijave  

OBR-12 ali na katerikoli drug način po vzoru tega obrazca (na ovojnici mora biti vidna in 

poudarjena oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA – JN ŠT. 430-14/2012« ter naziv in naslov 

pošiljatelja - ponudnika). 

 

V postopek bodo uvrščene vse pravočasne in pravilno označene ponudbe. Prepozno 

predloţene ponudbe bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil 

ponudnikom. 

 
1.2 JAVNO ODPIRANJE PONUDB 

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2012 ob 11:00 uri na naslovu: Informacijski 

pooblaščenec, Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, 12. nadstropje.  

 

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji 

naročnika izročiti pisna pooblastila za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju.  

 

S spoštovanjem, 

 

Informacijski pooblaščenec 

Nataša Pirc Musar 

pooblaščenka 
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2. PODATKI O JAVNEM NAROČILU IN NAVODILA  PONUDNIKOM ZA IZDELAVO 

PONUDBE 

                                                                                           
2.1 Predmet javnega naročila  
Predmet javnega naročila je: 

 čiščenje poslovnih in sanitarnih prostorov Informacijskega pooblaščenca, ki se 
bo do selitve predvidoma marca 2013 izvajalo v 12. nadstropju v objektu 
Hotela Lev na Vošnjakovi 1 v Ljubljani, v poslovnih prostorih v skupni izmeri 
640 m2 talne površine (skupna talna površina predstavlja dejansko kvadraturo 
prostorov, pohodna talna površina za čiščenje pa je ustrezno manjša zaradi 
postavljene  pisarniške opreme - pohištvo, birooprema ipd.);  

 čiščenje poslovnih in sanitarnih prostorov Informacijskega pooblaščenca, ki se 
bo od selitve predvidoma od marca 2013 izvajalo na novi lokaciji v objektu na 
Zaloški 59 v Ljubljani v skupni izmeri 700 m2 talne površine (skupna talna 
površina predstavlja dejansko kvadraturo prostorov, pohodna talna površina za 
čiščenje pa je ustrezno manjša zaradi postavljene  pisarniške opreme - 
pohištvo, birooprema ipd.);  

 
Predmet naročila je redno čiščenje, letno generalno čiščenje, enkratno generalno čiščenje novih 
prostorov na Zaloški 59 v Ljubljani pred vselitvijo in po potrebi dodatno čiščenje po predhodnem 
naročilu naročnika, z uporabo okoljsko manj obremenjujočega blaga (čistil in higienskih 
papirnatih proizvodov) in z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev v skladu z Uredbo o 
zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, s spremembami in dopolnitvami).  
 
Specifikacija čiščenja oz. opis storitev in blaga je navedena v tretjem poglavju te razpisne 
dokumentacije, v ponudbenem obrazcu OBR-9 – »Tehnične specifikacije«.  
 
2.2 Čas izvedbe naročila 
Javno naročilo se bo izvajalo tri leta, predvidoma v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 
oziroma od dne veljavnosti sklenjene pogodbe za dobo treh let.  
 
2.3 Ogled lokacij  
Naročnik bo organiziral sestanek s predstavniki ponudnikov in ogled lokacij, ki so predmet 
javnega naročila. Ogled se bo izvršil na lokaciji Vošnjakova 1 v Ljubljani v torek,  6. 11. 2012, s 
pričetkom ob 11.00 uri na recepciji objekta na Vošnjakovi 1 v Ljubljani; ter na lokaciji Zaloška 59 
v Ljubljani v torek, 6. 11. 2012, s pričetkom ob 13.00 uri na vhodu objekta na Zaloški 59 v 
Ljubljani. Ogled ni obvezen. 
 
2.4 Vrsta postopka 
Naročnik izvaja javno naročilo kot pridrţano javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po 
predhodni objavi, na podlagi 19. in 30. člena ZJN-2. 
 
Ponudniki, ki izkazujejo status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, v skladu z 
določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, 
št. 100/05 - UPB1, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) morajo ponudbi predloţiti 
ustrezno dokazilo o tem ter to označiti na obrazcu Prijava – OBR-1. 
 
2.5 Jezik v postopku 
Ponudnik mora ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, predloţiti v 
slovenskem jeziku.  
 
Izvirni uradni dokumenti v tujem jeziku, ki jih ponudnik predloţi za dokazovanje pogojev za 
ugotavljanje sposobnosti, so lahko ob oddaji ponudbe predloţeni tudi le v izvirnem jeziku 
(prevod ni potreben). Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba ta 
dokazila uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to na podlagi drugega odstavka 23. člena ZJN-
2 zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. 
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2.6 Izdelava ponudbe 
Ponudniki pripravijo en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in 
zahtevane priloge iz te razpisne dokumentacije. Potrdila in druga dokazila so lahko predloţena 
v kopijah, vendar morajo odraţati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala, naročnik pa 
lahko zahteva vpogled v originale. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja 
ponudnika ali druge osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje. Če je ponudba iz tehničnih 
razlogov izdelana ali izpolnjena na drugačen način, mora poimensko in vsebinsko v celoti 
ustrezati obrazcem in zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki vsebinsko niso skladne s to 
razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki 
podpiše ponudbo. 
 
Ponudniki morajo izjave predloţiti brez dodatnih pogojev. 
 
2.7 Variantna ponudba 
Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale. 

 
2.8 Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeleţbo) 

Obvezni sestavni deli ponudbene dokumentacije so naslednji izpolnjeni, podpisani in ţigosani 

obrazci in dokazila: 

 

 OBR-1 – Prijava; 

 OBR-2 – Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti;  

 OBR-2a – Soglasje ponudnika/podizvajalca za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih 
evidenc (ponudniki, ki nameravajo predmetno javno naročilo izvesti s podizvajalcem/-ci, 
predložijo poleg svojega soglasja še soglasja vseh podizvajalcev, navedenih v ponudbi); 

 OBR-3 – Izjava podizvajalca (samo ponudniki, ki nameravajo predmetno javno naročilo 
izvesti s podizvajalcem/-ci, predložijo OBR-3 za vsakega v ponudbi navedenega 
podizvajalca); 

 OBR-4 - Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje kadrovske sposobnosti; 
 OBR-5 – Potrdilo o referencah ponudnika (najmanj dve potrdili); 

 Pisni dogovor ponudnika in gospodarskih subjektov, na katerih ekonomske in finančne ali 
tehnične in/ali kadrovske kapacitete se sklicuje ponudnik ali ponudnikov, ki oddajajo skupno 
ponudbo, o zadostni višini sredstev za izvedbo naročila (predložijo samo ponudniki, ki se za 
predmetno javno naročilo sklicujejo na kapacitete drugih gospodarskih subjektov oz. 
ponudniki v primeru skupne ponudbe); 

 OBR-6 – Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem (predložijo samo 
ponudniki, ki nameravajo predmetno javno naročilo izvesti s podizvajalcem/-ci); 

 OBR-7 – Soglasje podizvajalca (samo ponudniki, ki nameravajo predmetno javno naročilo 
izvesti s podizvajalcem/-ci, predložijo v ponudbi toliko soglasij, izpolnjenih in podpisanih s 
strani posameznega podizvajalca, kolikor jih navajajo v ponudbi); 

 OBR-8 – Izjava ponudnika o načinu odvajanja dohodnine (predložijo samo ponudniki, ki 
nastopajo kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in ponudniki, ki so registrirani kot 
samostojni podjetniki); 

 OBR-9 – Tehnične specifikacije; 

 OBR-10 - Ponudbeni predračun;    

 OBR-11 – Vzorec pogodbe; 
 OBR-12 – Prijava (izpolnjen obrazec se nalepi na ovojnico). 

 
 

2.9 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 
ponudnika 
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2.9.1. Osnovna sposobnost ponudnika 

 
a) Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in zaradi goljufije 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti iz drugega odstavka 42. člena ZJN-2.  
 

b) Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in zaradi goljufije 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti iz drugega odstavka 42. člena ZJN-2.  

DOKAZILA: Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb in potrdilo iz kazenske 
evidence fizičnih oseb, da on in vse njegove osebe, pooblaščene za 
zastopanje, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, 
opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2 (potrdila je 
lahko pridobil oz. predloţil v drugih postopkih oddaje javnega naročila), 
če izpis iz evidence ni starejši od štirih mesecev od roka za oddajo 
ponudb. 
ALI  
Obrazca OBR-2 in OBR-2a. 

 
Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem/ci, mora/jo ta pogoj 
izpolnjevati tudi podizvajalec/ci ali njegov/i zakoniti zastopnik/i, v kolikor gre za pravno 
osebo, ki sodeluje/jo pri izvedbi javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja tega 
pogoja ponudnik predloži zgoraj navedena potrdila iz kazenskih evidenc za podizvajalca 
in njegove zakonite zastopnike ali obrazca OBR-3 in OBR-2a, izpolnjena s strani 
podizvajalca. 

 
c) Ponudnik ni v stečajnem postopku, niti ni bil proti njemu podan predlog za začetek 

likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, ni v 
postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ali ni v katerem koli 
podobnem poloţaju. 

 
DOKAZILA: Potrdilo, izdano s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika 

glede navedenega pogoja. 
 ALI 
 Obrazca OBR-2 in OBR-2a. 

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem/ci, mora/jo ta pogoj 
izpolnjevati tudi podizvajalec/ci, ki sodeluje/jo pri izvedbi javnega naročila. Za 
dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja ponudnik predloži potrdilo, izdano s strani 
sodišča, ki izkazuje zadnje stanje podizvajalca glede navedenega pogoja ali obrazca 
OBR-3 in OBR-2a, izpolnjena s strani podizvajalca.  

 
d) Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima (ne bo imel) neplačanih, 

zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in s plačili davkov v 
skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave 
naročnika. 

DOKAZILA: Obrazec OBR-2 in OBR-2a. 
 

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem/ci, mora/jo ta pogoj 
izpolnjevati tudi podizvajalec/ci, ki sodeluje/jo pri izvedbi javnega naročila. Za 
dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja ponudnik predloži obrazca OBR-3 in OBR-2a, 
izpolnjena s strani podizvajalca.  

 
e) Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a 
člena ZJN-2. 

DOKAZILA: Obrazec OBR-2. 
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f) Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve iz Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK) in s 
katerimi naročnik, na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne sme poslovati;  

DOKAZILA: Obrazec OBR-2  

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za točko 2.9.1 predložiti ustrezna 
dokazila pristojnih organov v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Če država, v kateri ima 
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik predloži lastno zapriseženo 
izjavo ali zapriseženo izjavo prič, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj 
sedež. 

 
2.9.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

 
a) Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila, v skladu s predpisi drţave, v kateri je registriral dejavnost.  
 
Ponudniki, ki izkazujejo poleg tega dodatno tudi status invalidskega podjetja ali 
zaposlitvenega centra, v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-
UPB1) morajo ponudbi predloţiti ustrezno dokazilo o tem ter to označiti na obrazcu 
Prijava – OBR-1. 

  

DOKAZILA: Obrazec OBR-2  

Ponudnik, ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji, predloţi dokazilo o vpisu v register 
poklicev ali trgovski register, v skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registriral svojo 
dejavnost.  

 
2.9.3. Ekonomska in finančna sposobnost 

 
a) Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja. 

DOKAZILA: Obrazec OBR-2 

 
2.9.4. Tehnična in kadrovska sposobnost 

 
a) Ponudnik je v zadnjih treh letih (v letih 2009-2012) za javne ali zasebne naročnike 

kvalitetno izvedel najmanj dve naročili storitev rednega čiščenja poslovnih pisarniških 
prostorov v višini ali obsegu, primerljivim s predmetnim javnim naročilom, to je v vrednosti 
najmanj 15.000,00 EUR z DDV letno za posamezen posel ali najmanj 700 m2 površine 
za posamezen posel. 

DOKAZILA: Najmanj dva obrazca OBR- 5, izdana s strani referenčnega naročnika, s 
katerim ta potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev 
pogodbenih obveznosti - za vsako posamezno naročilo posebej. 
Referenčni naročnik lahko poda potrdilo na razpisnem obrazcu, ali v 
obliki lastne izjave, ki vsebuje vse vsebinske elemente iz OBR-5. 

b) Ponudnik mora izpolnjevati vse temeljne okoljske zahteve za okoljsko manj 
obremenjujoče blago (higienske papirnate proizvode in čistila), navedene v točkah  II.1, 
II.2 in II.3 obrazca OBR-9 - “Tehnične specifikacije”, kjer je opredeljen tudi način 
dokazovanja izpolnjevanja le-teh zahtev oz. pogojev. 

DOKAZILA: Navedena v II. točki obrazca OBR-9. 

c) Ponudnik ima na razpolago dovolj ustrezno usposobljene delovne sile oz. kadra za 
neposredno kvalitetno izvajanje storitev iz tega javnega naročila v skladu z Normativi in 
tehnologijo dnevnega čiščenja pisarniških prostorov (Obrtna zbornica Slovenije), oziroma 
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jo bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, imel na razpolago najpozneje na 
dan podpisa pogodbe. 

DOKAZILA: Obrazec OBR-4 

d) V primeru, da se ponudnik za predmetno javno naročilo sklicuje na kapacitete drugih 
gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, ali v primeru, ko 
nastopa več gospodarskih subjektov skupaj, mora predloţiti dokazilo, da bo zaradi tega 
imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila.  

DOKAZILA: Pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen (predložijo samo 
ponudniki, ki se za predmetno javno naročilo sklicujejo na kapacitete 
drugih gospodarskih subjektov ali v primeru skupne ponudbe); 

e) Ponudnik mora navesti del naročila, ki ga bo oddal v podizvajanje, ponudnik, ki namerava 
naročilo izvesti brez podizvajalcev, pa o tem predloţi izjavo. 

DOKAZILA: -za ponudnike, ki nastopajo s podizvajalcem: OBR-1, OBR-6 in OBR-7 
(za vsakega podizvajalca);  

-za ponudnike, ki nastopajo brez podizvajalcev: OBR-1  

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 

2.9 točke navodil in predloţili ustrezna dokazila. 

 

 
2.10 Drugi pogoji 

a. Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši za predmetno javno naročilo, bo moral v skladu s 

šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 

RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 

korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe v roku osmih dni od prejema poziva 

naročnika, le-temu posredovati izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb 

v lastništvu ponudnika, vključno z udeleţbo tihih druţbenikov (o: ustanoviteljih, 

druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter 

podatke o lastniških deleţih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se 

glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s 

ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in deleţ 

lastništva. 

Opomba: Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih 

dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 

b. Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši za predmetno javno naročilo, bo v primeru, če bo 

izvajal naročilo z enim ali več podizvajalci, moral imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom 

ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo moral 

naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), 

v petih dneh od sklenitve te pogodbe.  
 
2.11 Ponudbena cena 
Cene v ponudbi morajo biti izraţene v evrih ter morajo vključevati vse elemente, iz katerih so 
sestavljene (vsi stroški vseh storitev in blaga, navedenega v razpisnem obrazcu OBR-9 – 
»Tehnične specifikacije« (delo, potni stroški, stroški tehničnih in delovnih pripomočkov, stroški 
za sanitarno higienskega materiala in čistil vključno z dostavo, davki, morebitni popusti ipd.). 
Naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji in ga imajo v drugih drţavah članicah 

Skupnosti ali v tretjih drţavah izven Skupnosti, navedejo vrednost brez DDV in da DDV ni 

obračunan, ker je naročnik (Ministrstvo za finance) v skladu z Zakonom o davku na dodano 

vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB3, 18/2011, 78/2011; ZDDV-1) identificiran za namene 

DDV (identifikacijska številka za DDV: SI23348887) in mora v Republiki Sloveniji obračunati in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201113&stevilka=554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201178&stevilka=3294
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plačati DDV od pridobitev blaga znotraj Skupnosti oziroma mora plačati DDV od uvoza blaga iz 

tretjih drţav. Ponudniki s sedeţem v Republiki Sloveniji navedejo vrednost brez in z DDV. 

 

Cene iz ponudbenega predračuna bodo fiksne za celotno obdobje trajanja naročila (pogodbe). 

 

Če bo ponudnik predloţil neobičajno nizko ponudbo, bo naročnik ravnal v skladu z 49. členom 

ZJN-2. 

 
2.12 Plačilo 
Naročnik poravnata račun 30. (trideseti) dan po njegovem prejemu na transakcijski račun 
izbranega ponudnika/izvajalca. Račune za redno čiščenje bo izbrani ponudnik izstavljal na 
začetku meseca za pretekli mesec, za generalno in dodatno čiščenje pa po opravljeni storitvi. 
V primeru, da bo izbrani ponudnik izvajal naročilo s podizvajalci, bo naročnik na podlagi 
pooblastila ponudnika in soglasja podizvajalca plačeval podizvajalčev del naročila neposredno 
na njegov transakcijski račun. 
 
2.13 Veljavnost ponudbe 
Ponudba mora biti veljavna najmanj do vključno  31. 1. 2013. V primeru krajšega ponujenega 
roka veljavnosti se ponudba izloči. 

 
2.14 Merilo za izbiro ponudbe 
V skladu z 19. členom ZJN-2 bo naročnik ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbral 
ponudnika, ki izkaţe status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, v skladu z 
določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 
100/05 - UPB1, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma 
ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega 
ponudnika, ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center, pri čemer morajo podizvajalci 
oz. izvedbeni partnerji v primeru skupne ponudbe izpolnjevati enake pogoje iz ZZRZI-
UPB1. Naročnik s tem nadomestno izpolnjuje kvoto in bo pri tem upošteval tudi določbe 64. 
člena ZZRZI-UPB1. Status invalidskega podjetja morajo v tem primeru imeti tudi vsi podizvajalci 
oziroma izvedbeni partnerji v primeru skupne ponudbe. 
 
V delu merila, ki se nanaša na najniţjo ponudbeno ceno, se bodo primerjale skupne vrednosti 
čiščenja, kot seštevek skupnih vrednosti rednega čiščenja, generalnega čiščenja in dodatnega 
čiščenja obeh objektov, med posameznimi ponudbami (točke 1.1+1.2+1.3+1.4 iz Ponudbenega 
predračuna – OBR-10). Za ponudnika z ekonomsko najugodnejšo ponudbo šetej ponudnik z 
najniţjim seštevkom skupnih vrednosti točk: 1.1+1.2+1.3+1.4 iz Ponudbenega predračuna – 
OBR-10.  
 
 
2.15 Ponudba s podizvajalci 
Ponudniki, ki nameravajo izvesti predmetno javno naročilo s podizvajalci, morajo v svoji ponudbi 
predloţiti tudi naslednje izjave in obrazce, ki se tičejo podizvajalcev: OBR-1 (točka 3.a ter 
podatek o tem ali imajo vsi podizvajalci status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v 
skladu z ZZRZI-UPB1 ter ustrezno številko odločbe v skladu z ZZRZI-UPB1 kot dokaz o obstoju 
takega statusa), OBR-6 ter za vsakega podizvajalca: OBR-2a, OBR-3, OBR-7 – te tri obrazce 
izpolni in podpiše podizvajalec. 
 
Ponudniki, ki nameravajo izvesti predmetno javno naročilo samostojno, brez podizvajalcev, to  
potrdijo na obrazcu OBR-1, točka 3.b.  
 
 »Podizvajalec« je v skladu s 15.a točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki 
je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil 
pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je 
neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
V skladu s šestim odstavkom 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, 
ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, 
ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru: 
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- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in 
za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma 
gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; obveznosti 
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi in 
pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 
V skladu s sedmim odstavkom 71. člena ZJN-2 mora ponudnik v primeru, da namerava izvesti 
javno naročilo s podizvajalci, v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem (OBR-6), njegov podizvajalec pa mora 
predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika (glavnega izvajalca) 
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (glavnega izvajalca) (OBR-7). Izbrani ponudnik 
bo moral svojemu računu obvezno priloţiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih bo 
predhodno potrdil. 
 
Na podlagi osmega odstavka 71. člena ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s 
tem zakonom obvezna, obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila pa so v tem 
primeru: 
- vsaka vrsta del oz. blaga, ki jih bo izvedel oz. dobavil podizvajalec, 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun), 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
Vse zgoraj navedene sestavine so zajete v OBR-6 in OBR-7.  
 

V primeru, da bo ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, z naročnikom sklenil pogodbo za 

predmetno javno naročilo, bodo le-ti navedeni v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika 

ne bo smel zamenjati. Ponudnik bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo 

prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbi.  
 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z 
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora 
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v 
petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije pogodbe 
preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje za neposredno plačevanje 
podizvajalcem. Če pooblastila ali soglasja ne bo imel, bo ponudnika ali podizvajalca nemudoma 
pozval, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali 
podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne bo predloţil v tem roku, bo naročnik Drţavni 
revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a 
člena ali prvega odstavka 109.b člena ZNJ-2. 
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem (s predhodnim soglasjem naročnika), mora ponudnik, ki 
je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta 
zamenjan, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 
2.16 Skupna ponudba 

V primeru, da ponudbo kot ponudnik predloţi skupina gospodarskih subjektov
1
, mora predloţiti 

ustrezen akt o skupni izvedbi predmetnega naročila (npr. pogodba ali dogovor o poslovnem 

sodelovanju), natančno opredejujel naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov 

za izvedbo javnega naročila. Akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca 

posla, ki skupino gospodarskih subjektov, v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa 

                                                   
1
 »Gospodarski subjekt« je v skladu s 5. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 skupni izraz za dobavitelja 

blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega 
prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 
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do naročnika. Ne glede na to pa gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno. 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora biti datiran, ţigosan in podpisan s strani vseh 

gospodarskih subjektov v skupini (v nadaljevanju: partnerjev) in mora vsebovati: 

- navedbo vseh partnerjev (naziv in naslov, zakonite zastopnike, matične in davčne številke, 

številke transakcijskih računov in imena bank), 

- podatek o tem ali imajo vsi partnerji status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v 

skladu z ZZRZI-UPB1 ter ustrezno številko odločbe v skladu z ZZRZI-UPB1 kot dokaz o 

obstoju takega statusa), 

- pooblastilo vodilnemu partnerju – nosilcu posla, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev do naročnika, 

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner, deleţ in vrednost del, ki jih prevzema             

vsak partner v skupni ponudbi, 

- način plačila posameznim partnerjem, 

- določbe v primeru izstopa kateregakoli partnerja, 

- reševanje sporov med partnerji, 

- druge morebitne obveznosti in pravice med partnerji, 

- rok veljavnosti pravnega akta. 

 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov - partnerjev predloţi skupno ponudbo, bo 

naročnik izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz točke 2.9 teh navodil od točke 

2.9.1 do vključno točke 2.9.3 (osnovna sposobnost ponudnika, sposobnost za opravljanje 

poklicne dejavnosti ter ekonomska in finančna sposobnost) ter iz točke 2.9.4.e (podizvajalci) 

ugotavljal za vsakega partnerja posebej (vsak partner v skupni ponudbi predloţi obrazce in 

dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje navedenih pogojev), izpolnjevanje pogojev iz točk  

2.9.4 a (reference), 2.9.4 b (temeljne okoljske zahteve) in 2.9.4 c (kader) pa bo naročnik 

ugotavljal za vse partnerje skupaj (najmanj eden izmed partnerjev predloţi ustrezna dokazila). 

Vodilni partner predloţi še: OBR-9 – “Tehnične specifikacije”, OBR-10 – “Ponudbeni 

predračun”, OBR-11 – “Vzorec pogodbe”. 

 
2.17 Pojasnila 

Morebitne zahteve za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavljajo ponudniki 

na Portalu javnih naročil.  

 

Zahteve za dodatna pojasnila lahko zastavljajo ponudniki le v slovenskem jeziku. Na vprašanja, 

ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na 

vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.  

 

Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki še zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 

dokumentacijo, je do šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo na Portal javnih 

naročil posredoval vprašanja ponudnikov s svojimi pojasnili v najkrajšem moţnem času pod 

pogojem, da bodo zahteve za pojasnila posredovana pravočasno.  

 
2.18 Preverjanje ponudb in odločitev o oddaji naročila 

V skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2 bo naročnik oddal javno naročilo potem, ko bo: 
- razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo najniţja cena,  
- preveril ali ponudnik ponudbe, ki je bila ocenjena kot najugodnejša izpolnjuje status 

invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z ZZRZI-UPB1, pri čemer morajo 
podizvajalci oz. izvedbeni partnerji v primeru skupne ponudbe izpolnjevati enake pogoje iz 
ZZRZI-UPB1; v kolikor temu ne bo tako, bo naročnik preveril ali izpoljujejo status invalidskega 
podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z ZZRZI-UPB1 (pri čemer morajo podizvajalci oz. 
izvedbeni partnerji v primeru skupne ponudbe izpolnjevati enake pogoje iz ZZRZI-UPB1) tudi 
za ponudnike vseh ponudb, ki niso višje kot 5% ponudbene cene najugodnejšega ponudnika, 
ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center; 
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- preveril, ali je ponudba, ki je bila izbrana upoštevajoč 19. člen ZJN-2, popolna. 
 

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo 

pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše 

ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 

 

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji naročila in o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali 

svojo ponudbo pravočasno, v skladu z ZJN-2. Odločitev o oddaji naročila bo ponudnikom 

vročena v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.V primeru skupne ponudbe bo naročnik 

odločitev posredoval v ponudbi določenemu vodilnemu gospodarskemu subjektu.  

 

Če se bo pri naročniku kadarkoli pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na 

razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka 

o prekršku.  

 
2.19 Odstop od izvedbe javnega naročila 

V skladu s petim odstavkom 80. člena ZJN-2 lahko naročnik po sprejemu odločitve o oddaji 

naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega 

nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega 

naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri njem pojavi 

utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega 

dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih 

predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.  

 
2.20 Sklenitev pogodbe 

Izbrani ponudnik bo moral podpisati pogodbo v roku petih delovnih dni od prejema s strani 

naročnika podpisane pogodbe in najpozneje v nadaljnjih petih dneh naročniku predloţiti bančno 

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

V primeru, da ponudnik kljub naročnikovem pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi, 

z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, sta ponudnik in njegova odgovorna oseba 

odgovorna za prekršek iz 109. a člena ZJN-2. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere 

ponudnik ni mogel vplivati. 

 
2.21 Opozorilo na kazenske določbe 

Kazenske določbe za ponudnika 

Na podlagi 109.a člena ZJN-2 se za prekršek kaznuje ponudnik, ki je: 

- pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, srednja ali velika 
gospodarska druţba, z globo od 25.000 do 100.000 eurov,  

- pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, ni srednja ali velika 
gospodarska druţba, z globo od 12.500 do 50.000 eurov,  

- samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 
7.500 do 30.000 eurov,  

in odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika z globo od 500 do 

2.000 eurov, če ponudnik: 

a ) v primeru, da namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci:  

a.1) v pogodbi ne pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem; 

a.2) ne predloţi soglasja podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; 
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a.3) kot obvezno sestavino pogodbe o izvedbi javnega naročila ne poda vsako vrsto del, ki 
jih bo izvedel, in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatke o 
podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun) ter predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del; 

a.4) svojemu računu oziroma situaciji ne priloţi račune oziroma situacije svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil; 

a.5) po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem in naročniku v petih dneh po spremembi ne predloţi 
svoje izjave, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil 
le-ta zamenjan, in naročniku ne predloţi pooblastila za plačilo opravljenih in prevzetih 
del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasja novega podizvajalca k 
neposrednemu plačilu. 

b ) izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila naročniku 
na njegov poziv in v roku osmih dni od prejema poziva, ne posreduje podatke o: 

b.1) svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih 
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb; 

b.2) gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe. 

c ) kljub naročnikovem pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi, z njim ne sklene 
pogodbe o izvedbi javnega naročila (šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere 
ponudnik ni mogel vplivati);  

d ) v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo; 

e ) uveljavlja pravico do dodatne obrazloţitve iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 z namenom 
pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega 
naročanja. 

 

Če ponudnik stori prekršek iz točke c) se mu izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega 

naročanja, in sicer, če je predmet javnega naročila blago ali storitev za dobo treh let od 

pravnomočnosti odločbe o prekršku; 

 

Če je narava prekrška iz točk a) in b) posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine 

protipravno pridobljene premoţenjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega 

namena koristoljubnosti, lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe, vendar izrečena 

globa za: 

- pravno osebo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, srednja ali velika 
gospodarska druţba, ne sme preseči vrednosti 300.000 eurov; 

- pravno osebo, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, ni srednja ali velika 
gospodarska druţba, ne sme preseči vrednosti 150.000 eurov; 

- samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ne 
sme preseči vrednosti 90.000 eurov; 

- odgovorno osebo pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, v drţavnem organu 
ali samoupravni lokalni skupnosti, ne sme preseči vrednosti 6.000 eurov. 

Kazenske določbe za podizvajalca 

Na podlagi 109.b člena ZJN-2 se podizvajalec kaznuje za prekršek, če ne predloţi soglasja, na 

podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, in 

sicer, če je podizvajalec: 

- pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, srednja ali velika 
gospodarska druţba z globo od 25.000 do 100.000 eurov; 

- pravna oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, ni srednja ali velika 
gospodarska druţba z globo od 12.500 do 50.000 eurov; 

- samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo od 
7.500 do 30.000 eurov. 
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Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki kot podizvajalec 

stori naveden prekršek, se kaznuje z globo od 500 do 2.000 eurov. 

 
2.22 Pravno varstvo 

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloţi v vseh stopnjah 

postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali Zakon o 

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – v 

nadaljevanju ZPVPJN) določata drugače. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z 

določili 15. člena ZPVPJN. 

Zahtevek za revizijo se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 

priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloţi z 

elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem 

elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V 

tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim 

s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati 

ministrstvu, pristojnemu za finance.  

Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predloţena skupna ponudba, lahko zahtevek 

za revizijo vloţi katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je skupaj z drugimi 

osebami oddala skupno ponudbo, ima poloţaj vlagatelja zahtevka za revizijo, če je sama ali 

skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vloţila zahtevek za revizijo. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, se vloţi v osmih delovnih dneh od dneva:  
– objave obvestila o javnem naročilu ali  
– obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če 

se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali  

– prejema povabila k oddaji ponudb.  

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vloţitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni 

od prejema te odločitve. 

Vlagatelj mora ob vloţitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na:  
- vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo predmetnega naročila, 

v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN vplačati takso v višini 1.500 eurov, 
- odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila, v skladu s tretjo alinejo 

prvega odstavka 71. člena ZPVPJN vplačati takso v višini enega odstotka od vrednosti (z 
davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, vendar ne več kot 10.000 eurov, in sicer na 
spodnji podračun. 

Transakcijski račun:  SI56 0110 0100 0358 802 

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X 

IBAN: SI56011001000358802 

Sklic: 11     16110-7111290-XXXXXXLL 

Sklic je sestavljen iz treh delov, in sicer P1-P2-P3. Prva dva dela sklica, P1 in P2, sta vselej 

enaka in se pišeta z vezajem.  

    P1: 16110 (šifra proračunskega uporabnika Informacijski pooblaščenec) 

    P2: 7111290 (številka podkonta s kontrolno številko) 

Tretji del sklica, P3, predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa referenčno 

številko naročila, zato je za vsak postopek javnega naročanja drugačen. P3 je sestavljen iz 8 

cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. navedbi 

letnice iz referenčne številke.  

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.   
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(podrobno na: http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo). 

Vlagatelj, naročnik in izbrani ponudnik so upravičeni do povračila stroškov predrevizijskega in 

revizijskega postopka v skladu s 70. členom ZPVPJN. 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE                                                        
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OBR-1 

PRIJAVA 

 
Na podlagi obvestila o javnem naročilu z referenčno številko 430-14/2012 za storitev čiščenja 
poslovnih prostorov Informacijskega pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 oziroma na 
Zaloški 59 v Ljubljani, za obdobje treh let, objavljenega na Portalu javnih naročil, podajamo 
našo ponudbo v skladu z naročnikovimi navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

 

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega 
naročila in soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki tem pogojem ne more 
biti kontradiktorna. 

 
1. PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Naziv ponudnika 

 

Naslov-sedeţ  

 

Številka vpisa v sodni register (št.vloţka) 

 

Zakoniti zastopnik  

 

Matična številka 

 

ID za DDV 

 

Številka transakcijskega računa 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje  

 

Številka telefona  

 

Številka telefaksa  

 

Elektronski naslov za obveščanje ponudnika 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

Ponudnik in morebitni podizvajalci ima/jo status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra 

v skladu z določbami ZZRZI-UPB1   

 

DA    NE 

 

 

Ponudnik ima status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z odločbo št. 

 

 

 

Vsi podizvajalci oziroma izvedbeni partnerji imajo status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega 

centra v skladu z odločbami št. 
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2. VELJAVNOST PONUDBE 

 

Naša ponudba je veljavna do vključno _____. _____. 2012 (pogoj: najmanj do vključno 31. 1. 

2013). 

 

 

3. IZJAVA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA Z ALI BREZ PODIZVAJALCEV  

(obvezno obkrožiti 3.a ali 3.b; če ste obkrožili 3.a, izpolnite) 

 

3.a Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo del predmetnega naročila 

oddali v podizvajanje naslednjim podizvajalcem: 

 

 Naziv in naslov podizvajalca 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

3.b Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo celotno predmetno javno 

naročilo izvedli samostojno, brez podizvajalcev.  

 

 

 

 

 

Datum:                                                                               Pooblaščena oseba: 

     _________________________ 

              
(Ime in priimek) 

                                             Ţig                                   

                  _________________________ 
                                                           (Podpis)
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OBR-2 

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI  

 
 

Ponudnik _________________________________________________________ izjavlja, da: 
                                                                                                    (Poln naziv in naslov ponudnika) 

1. le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 
50/12 – uradno prečiščeno besedilo), in sicer:  

- hudodelsko zdruţevanje,  
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje,  

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih obveznosti,  

- pranje denarja; 

2. le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena 
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; 

3. ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja, niti ni bil proti njemu podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega 
postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, z njegovimi posli iz drugih razlogov 
ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ali ni v katerem koli podobnem 
poloţaju; 

4. ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v skladu 
s predpisi drţave, v kateri je dejavnost registriral;  

5. na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima oz. ne bo imel neplačanih, zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in s plačili davkov v skladu z 
zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

6. skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere 
veljajo omejitve po ZIntPK in s katerimi naročnik, na podlagi prvega odstavka 35. člena 
ZIntPK ne sme poslovati; 

7. na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni oz. ne bo uvrščen v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2; 

8. ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja;  

9. bo v primeru, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika v predmetnem javnem naročilu, v 
skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, pred sklenitvijo pogodbe v roku osmih dni od 
prejema poziva naročniku posredoval izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih 
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so 
povezane druţbe s ponudnikom (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov 
prebivališča in deleţ lastništva); če ponudnik predloţi laţno izjavo oziroma da neresnične 
podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
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Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so zgoraj navedeni 

podatki točni in resnični. 

 

 

 

 

Datum:                                                                               Pooblaščena oseba: 

 Ţig                                    

    _________________________ 
                                                           (Podpis)

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Opomba: v primeru, da ponudnik predloži dokazilo (izpis iz uradne evidence) o izpolnjevanju posameznega pogoja, le-

to ne sme biti starejše od štirih mesecev. 
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OBR-2a 

SOGLASJE PONUDNIKA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ 

URADNIH EVIDENC 

                               

                                          

PONUDNIK  /  PODIZVAJALEC  

(ustrezno obkrožiti) 

 

Polno ime: 

 

Sedeţ:  

 

Številka vpisa v sodni register (št. vloţka):  

 

Matična številka:  

 

dovoljuje naročniku Informacijskemu pooblaščencu, da lahko za namene javnega naročila z 

referenčno številko 430-14/2012 za storitev čiščenja poslovnih prostorov Informacijskega 

pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 oziroma na Zaloški 59 v Ljubljani, pridobi v 

skladu s šestim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, s 

spremembami in dopolnitvami; ZJN-2) osebne podatke iz uradnih evidenc drţavnih organov, 

organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil za: 

(ustrezno obkrožiti) 

 

ponudnika in njegove pooblaščene osebe za zastopanje:  

 

podizvajalca in njegove pooblaščene osebe za zastopanje: 

 

 

Ime in priimek poobl. osebe za zastopanje:_________________________________  

Podpis:        _________________________________ 

 

Ime in priimek poobl. osebe za zastopanje:_________________________________  

Podpis:        _________________________________ 

 

Ime in priimek poobl. osebe za zastopanje:_________________________________  

Podpis:        _________________________________ 

 

Ime in priimek poobl. osebe za zastopanje:_________________________________  

Podpis:        _________________________________ 

 

 

in izjavlja, da bo za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje osnovne 

sposobnosti naročniku po roku za oddajo ponudb na njegov poziv v roku dveh dni posredoval 

osebne podatke zgoraj navedenih pooblaščenih oseb za zastopanje, in sicer po vzorcu iz 

obrazca 2b te razpisne dokumentacije. 

 

Datum:                                                                                Podpis: 

  Ţig                                                                            
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OBR- 2b (vzorec)  

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV ZA FIZIČNE OSEBE IZ URADNIH 

EVIDENC  

 

 

Naročniku Informacijskemu pooblaščencu dovoljujem in soglašam, da lahko le-ta za namen 

preverjanja sposobnosti ponudnikove/podizvajalčeve pooblaščene osebe za zastopanje, v 

okviru postopka oddaje javnega naročila z referenčno številko 430-14/2012 za storitev 

čiščenja poslovnih prostorov Informacijskega pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 

oziroma na Zaloški 59 v Ljubljani, pridobi moje osebne podatke iz uradnih evidenc drţavnih 

organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, v skladu s šestim odstavkom 

41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, s spremembami in 

dopolnitvami; ZJN-2). 

Ime in priimek:   

EMŠO:  

Datum rojstva:   

Kraj rojstva:   

Občina rojstva:  

Drţava rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega 

prebivališča:  

Drţavljanstvo: 

              (ulica in hišna številka)                              (poštna številka in pošta) 

Moj prejšnji priimek se je glasil:  

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                             Podpis: 
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 OBR-3 

IZJAVA PODIZVAJALCA  

 

 

 

___________________________________________________________________________,  

(poln naziv in naslov podizvajalca)  

 

 

ki bo pri javnem naročilu z referenčno številko 430-14/2012 “Čiščenje poslovnih prostorov 

Informacijskega pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 oziroma na Zaloški 59 v 

Ljubljani”, sodeloval kot podizvajalec ponudnika 

________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

      

izjavlja, da: 

 

1. le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo), in sicer:  

- hudodelsko zdruţevanje,  
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje,  

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih obveznosti,  

- pranje denarja; 

2. le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena 
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; 

3. ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja, niti ni bil proti njemu podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega 
postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, z njegovimi posli iz drugih razlogov 
ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ali ni v katerem koli podobnem 
poloţaju; 

4. na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost in s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 
drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika. 

 
5. je seznanjen z določili in pogoji iz te razpisne dokumentacije in jih v celoti sprejema. 

  

 

Podizvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so zgoraj navedeni 

podatki točni in resnični. 

 

 

 

Datum:                                                                             Pooblaščena oseba podizvajalca: 

 Ţig ______________________________ 

(podizvajalca)                     
(Ime in priimek)             

   

______________________________ 

    
                 

 
   (Podpis) 
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 OBR-4 

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE KADROVSKE 

SPOSOBNOSTI  

 

 

Ponudnik ________________________________________________________ izjavlja, da: 
                                                       (Poln naziv in naslov ponudnika)

 

 

bo v primeru pridobitve javnega naročila z referenčno številko 430-14/2012 za izvajanje storitev 
“Čiščenje poslovnih prostorov Informacijskega pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 
oziroma na Zaloški 59 v Ljubljani”, imel najpozneje na dan podpisa pogodbe za kvalitetno 
izvajanje storitev po tem javnem naročilu dovolj razpoloţljive in ustrezno usposobljene delovne 
sile, v skladu z Normativi in tehnologijo dnevnega čiščenja pisarniških prostorov Obrtne 
zbornice Slovenije, in da bo te normative pri izvajanju storitev tudi spoštoval. 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 

točni in resnični. 

 

 

 
 
 

 

 

Datum:                                                                             Podpis:    

     
 

                                                Ţig                                                                            
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OBR-5 

POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA 

 

 
Naročnik: 

Informacijski pooblaščenec 

Vošnjakova 1, Ljubljana 
 

Ime in naslov naročnika, ki daje potrdilo o referencah: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

1. Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik: 

________________________________________________________________________  
(naziv ponudnika)

 
v letu/-ih ___________ __________ za nas izvedel storitev čiščenja poslovnih pisarniških   

 

prostorov po pogodbi št. ____________________ z dne _______________ v višini  

 

______________________ EUR z DDV in v obsegu _________ m2 skupne talne površine.  

 

 
Kontaktna oseba naročnika je ga./g.___________________tel.:____________________, 

elektronski naslov:__________________________________. 

 

 

2. Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik 

naročilo izvedel kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi, 

kar ocenjujemo kot DOBRO izvedbo naročila. 

 

 

Kraj in datum: 

                                                                                    Odgovorna oseba referenčnega naročnika:  

                      Ţig                                         ___________________________ 

 
                                                                                          (Ime in priimek) 

                                                                                     ___________________________ 

 
                                                                                         (podpis)

 

 

Kraj in datum: 

                                                                                           Ponudnik:                                                                            
 

                                        Ţig                            ___________________________                                                                                                 ___________________________ 

 
                                                                                         (podpis)
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OBR-6 

POOBLASTILO  

PONUDNIKA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM 

 

 

Ponudnik 

____________________________________________________________________________ 
                                                       (poln naziv in naslov ponudnika) 

na podlagi prve alineje sedmega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list 

RS, št. 128/06, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-2) izdaja naročniku: 

Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, Ljubljana, 

 

POOBLASTILO 

 

da v primeru pridobitve javnega naročila z referenčno številko 430-14/2012 “Čiščenje 

poslovnih prostorov Informacijskega pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 oziroma 

na Zaloški 59 v Ljubljani”, naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje naslednjim podizvajalcem: 

 

NAZIV PODIZVAJALCA 
VRSTA DEL, KI JIH BO PODIZVAJALEC 

IZVEDEL 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

 

 

Ponudnik se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji priloţil račune oziroma situacije 

zgoraj navedenih podizvajalcev, katere bo predhodno potrdil. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna (osmi odstavek 71. člena ZJN-

2).  

 

 

Datum:                                                                                Podpis: 

                                  Ţig         
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OBR-7 

SOGLASJE PODIZVAJALCA  

 

 

1. PODATKI O PODIZVAJALCU IN DELU OZ. BLAGU, KI GA BO IZVEDEL OZ. 

DOBAVIL ZA PONUDNIKA: 

 

 

Izjava podizvajalca:  

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjuje, da bo pri izvedbi javnega naročila z 

referenčno številko 430-14/2012 “Čiščenje poslovnih prostorov Informacijskega 

pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 oziroma na Zaloški 59 v Ljubljani”,  

 

Poln naziv in sedeţ podizvajalca: 

 

Matična številka podizvajalca: 

 

ID za DDV podizvajalca:  

 

Transakcijski račun  podizvajalca in naziv banke: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Telefon kontaktne osebe: 

 

Telefaks: 

 

E-naslov: 

 
sodeloval kot podizvajalec glavnega izvajalca (ponudnika) 
  
_____________________________________________________________________. 
(navesti naziv in naslov ponudnika) 

 

 

Dela oz. blago, ki ga bo izvedel oz. dobavil podizvajalec za ponudnika: 

 

Vrsta del/blaga: 

 

 

Predmet in količina: 

 

 

Skupna vrednost del/blaga: ______________ EUR brez DDV oz.  _____________ EUR z DDV 

 

 

Kraj in rok izvedbe: 
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OBR-7 

 

2. SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA 

 

Na podlagi druge alineje sedmega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list 

RS, št. 128/06, s spremembami in dopolnitvami; ZJN-2) podaja zgoraj navedeni podizvajalec 

naročniku Informacijskemu pooblaščencu, Vošnjakova 1, Ljubljana, soglasje, na podlagi 

katerega bo naročnik  namesto glavnega izvajalca (ponudnika) poravnal podizvajalčevo terjatev 

do glavnega izvajalca (ponudnika). 

 

Zgoraj zahtevani podatki so na podlagi osmega odstavka 71. člena ZJN-2 obvezna sestavina 

pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu s tem 

zakonom obvezna. 

 

V primeru, da daje ponudnik popust na celotno vrednost predmeta javnega naročila, se le ta 

upošteva tudi pri neposrednem plačilu naročnika podizvajalcu. 

 

 

 

Datum:                                                                             Pooblaščena oseba podizvajalca: 

 ___________________________ 

               
(Ime in priimek) 

                                             Ţig                                                                                                                  

     __ _________________________ 
                                                                              (Podpis)
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OBR-8 

IZJAVA PONUDNIKA O NAČINU ODVAJANJA DOHODNINE 

 
 
Ponudnik 

 
                                                       (poln naziv in naslov ponudnika) 

 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da 

 
 

a) akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti odvaja sam; 
 
b) akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti odvaja izplačevalec dohodkov.  

 
 
* Ponudnik obkroţi ustrezno točko. Če je ponudnik obkroţil b), mora izjavi priloţiti še potrdilo 
DURS iz 309. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, s 
spremembami in dopolnitvami). 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:                                                                                Podpis: 

                                  Ţig         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Izjavo izpolnijo le ponudniki, ki nastopajo kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in 
ponudniki, ki so registrirani kot samostojni podjetniki. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201113&stevilka=553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201232&stevilka=1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201232&stevilka=1402
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OBR-9 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 
 
I. MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA  

 
Vse zahtevane storitve čiščenja bo moral izbrani ponudnik (v nadaljevanju: izvajalec) izvajati 
kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, 
tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. Pogodbena dela bo moral 
izvajati s strokovno usposobljenimi zaposlenimi delavci oz. kadrom. Izvajalec bo moral pri 
izvajanju storitev čiščenja ravnati gospodarno pri porabi virov energije naročnika (električne 
energije, vode ipd.), pri izvedbi naročila (pogodbe) bo moral uporabljati okoljsko manj 
obremenjujoče blago (čistila in higienske papirnate proizvode) in upoštevati temeljne okoljske 
zahteve skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju  (Uradni list RS, št. 102/11, s 
spremembami in dopolnitvami) – glej II. poglavje tehničnih specifikacij.  
 
Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti v poslovnih prostorih naročnika poskrbel 
za spoštovanje predpisov s področja varstva okolja, poţarne varnosti ter za izvajanje 
predpisanih ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu v skladu z 
veljavno zakonodajo. Izvajalec in naročnik bosta na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; ZVZD-1) sklenila pisni sporazum, s katerim bosta 
določila skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
 
Izvajalec bo moral za kvalitetno čiščenje poslovnih prostorov, v skladu z normativi čiščenja 
Obrtne zbornice Slovenije (1.200 m2/delavec z 8-urnim delovnikom, ki vključuje čas za malico), 
na posameznem objektu zagotoviti prisotnost zadostnega števila čistilk/čistilcev z opravljenim 
preizkusom iz varstva pri delu. Izvajalec bo moral zagotoviti stalnost kadrovske zasedbe za 
redno čiščenje v posameznem objektu, kader bo lahko zamenjal samo v primeru dopustov in 
bolniških odsotnosti ali v primeru, če naročnik s kadrom ni zadovoljen, in še to le s predhodno 
najavo in naročnikovim soglasjem. Izvajalec bo moral zagotavljati redno kontrolo čiščenja 
poslovnih prostorov s strani osebe z ustrezno izobrazbo. 
 
Redno čiščenje pisarn v vseh objektih se bo izvajalo dvakrat tedensko v delovnih dneh 
(predvidoma v torek in četrtek) med 15.00 in 20.00 uro tako, da ne bo moten delovni proces 
naročnika. Izvajalec bo v dogovoru z naročnikom ob odhodu poskrbel za ustrezno zapiranje 
objekta v skladu z navodili naročnika. 
 
 
SPECIFIKACIJA BLAGA 
 

 SANITARNO-HIGIENSKI MATERIAL dobavlja izvajalec, in sicer: 
- dvoslojni toaletni papir in  papirne brisače (temeljne okoljske zahteve za higienske 

papirne proizvode, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so navedene v nadaljevanju v točki 
II. 1 teh specifikacij) 

- viskozno milo, PH neutralno, dermatološko testirano, milo se v dozatorje doliva 
- tablete za pisoarje  

 ČISTILA dobavlja izvajalec 
 
Izvajalec bo moral uporabljati okolju prijazna čistila, proizvodi, ki jih bo uporabljal, morajo 
izpolnjevati vse zahteve iz točke II. 3 teh tehničnih specifikacij (temeljne okoljske zahteve za 
čistila). 
 

 Izvajalec sam zagotovi ves potrošni material za čiščenje ter vse delovne in tehnične 
pripomočke. 
 

 
SPECIFIKACIJA STORITEV 
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 REDNO ČIŠČENJE zajema: 
 
Čiščenje vseh pisarniških prostorov dvakrat tedensko (predvidoma v torek in četrtek) 
zajema: 

- pometanje pred vhodom v objekt in čiščenje vhodnih vrat do dosega rok (samo na 
objektu za Zaloški 59 v Ljubljani); 

- čiščenje prostorov vhoda v pritličju (čiščenje talnih površin in pultov) – samo na objektu 
na Zaloški 59 v Ljubljani; 

- čiščenje talnih površin stopnišča (samo na objektu na Zaloški 59 v Ljubljani) in hodnikov 
(sesanje ali vlaţno čiščenje); 

- čiščenje sejnih sob (vlaţno brisanje prostih delovnih površin miz, nizkih omaric, 
notranjih okenskih polic, brisanje drobnega inventarja kot so telefoni, namizne svetilke 
ipd., sesanje ali vlaţno čiščenje talnih površin); 

- čiščenje talnih površin čajne kuhinje, brisanje kuhinjskih aparatov, pomivanje posode, 
dobava papirnih brisač v čajno kuhinjo; 

- čiščenje sanitarnih prostorov in sanitarne opreme (WC školjke, pisoarji, umivalniki, pipe, 
ogledala, dozatorji, WC metlice ipd.), dostavljanje in nameščanje papirnih brisač, 
toaletnega papirja in mila;  

- praznjenje in čiščenje morebitnih pepelnikov pred vhodi objekta (samo na objektu na 
Zaloški 59 v Ljubljani); 

- praznjenje košev za odpadke (naročnik ekološko ločuje plastično in stekleno embalaţo, 
odpadni papir ter biološke odpadke in ostale mešane odpadke), dobava in menjava 
vrečk v koših za odpadke, odnašanje odpadkov do zabojnikov ali podzemnih zbiralnikov 
za ločeno zbiranje odpadkov. 

 
Čiščenje vseh pisarniških prostorov dvakrat tedensko (predvidoma v torek in četrtek oz. po 
dogovoru) zajema: 

- vlaţno brisanje prostih delovnih površin miz, nizkih omaric, notranjih okenskih polic, 
brisanje drobnega inventarja kot npr. telefoni, namizne svetilke ipd.,  

- čiščenje vseh talnih površin (sesanje ali vlaţno čiščenje). 
 

Tedensko čiščenje zajema: 
- čiščenje hodnikov in stopnišč (odstranjevanje madeţev na dosegljivih površinah vrat in 

predelnih steklenih stenah, vlaţno brisanje prostih površin nizkega pohištva, omaric za 
hidrant, gasilnih aparatov, notranjih okenskih polic in drţal na stopnicah); 

- temeljito čiščenje sanitarij (odstranjevanje vodnega kamna in urinskih usedlin, čiščenje 
talnih in stenskih keramičnih ploščic ter dodajanje tablet proti vodnemu kamnu v 
pisoarje). 

 
Mesečno čiščenje zajema: 

- brisanje prahu z omar in vitrin; 
- ometanje pajčevin; 
- čiščenje vrat, radiatorjev in korit za roţe; 
- sesanje oblazinjenih stolov; 
- temeljito čiščenje vrat; 
- čiščenje košev za smeti; 
- čiščenje odprtih polic v omarah; 
- omare (čiščenje celotnega zunanjega dela). 

 

 LETNO GENERALNO ČIŠČENJE se opravi v obdobju april-maj (opravljeno mora biti 
najpozneje do 31. maja, za točne datume znotraj termina se dogovarjata skrbnika pogodbe) 
in zajema: 
- strojno čiščenje parketa in laminatov z emulzijskim premazom; 
- strojno odstranjevanje starih zaščitnih premazov in nanos novih na PVC in linolej talne 

površine, poliranje; 
- globinsko čiščenje tekstilnih talnih oblog (sesanje, strojno šamponiranje in 

antišamponiranje); 
- strojno čiščenje kamnitih površin z impregnacijo; 
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- čiščenje vseh steklenih površin in okenskih okvirjev. Na Zaloški 59 se v čiščenje vključi 
tudi steklena stena v pritličju in 1. nadstropju. 

- čiščenje oken z notranje in zunanje strani (na Vošnjakovi 1 se čisti okna samo z 
notranje strani), 

- čiščenje zunanjih terasastih okenskih polic, 
- čiščenje talnih površin in zunanjih talnih rešetk (»zračnikov-jaškov«) pred vhodom v 

objekt (samo na objektu za Zaloški 59); 
- čiščenje nadstreška oz. pohodne strehe. 

 

 GENERALNO ČIŠČENJE objekta na Zaloški 59 v Ljubljani se predvidoma opravi v 
obdobju januar do marec po dogovoru z naročnikom (opravljeno mora biti najpozneje do 
datuma vselitve, ki bo izvajalcu sporočen naknadno, za točne datume znotraj termina se 
dogovarjata skrbnika pogodbe) in zajema: 
- globinsko čiščenje tekstilnih talnih oblog (sesanje, strojno šamponiranje in 

antišamponiranje); 
- strojno čiščenje kamnitih površin z impregnacijo; 
- čiščenje vseh steklenih površin in okenskih okvirjev. 
- čiščenje oken z notranje in zunanje strani, 
- čiščenje zunanjih terasastih okenskih polic, 
- čiščenje talnih površin in zunanjih talnih rešetk (»zračnikov-jaškov«) pred vhodom v 

objekt, 
- čiščenje nadstreška oz. pohodne strehe, 
- čiščenje ţe obstoječe opreme (arhivska stojala v kleti ipd.). 

 
 

 DODATNA ČIŠČENJA PO NAROČILU (vsi izvajalci, ki izvajajo razne adaptacije pri 
naročniku, prostore za sabo v grobem ţe očistijo) 

 
Dodatna čiščenja (npr. čiščenja po obrtniških delih) se bodo izvajala zgolj po potrebi in po 
predhodnem naročilu naročnika:  

- manjša dodatna čiščenja kot npr. prebris pohištva, inventarja, temeljito vlaţno brisanje 
tal (brisanje finega prahu ipd.) V kolikor čistilke izvajajo manjše dodatno čiščenje v 
okviru rednega delovnega časa, se le-to šteje kot redno čiščenje in ne kot dodatno. 

- večja dodatna čiščenja so predvsem čiščenja po adaptacijah, kjer je potrebno npr. 
strojno očistiti talne površine, pranje zaves, dela na višini kot npr. pomivanje oken in 
okenskih okvirjev, lestencev, kanalnikov ipd.  

 
 
II. IZPOLNJEVANJE TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV  
 
1. Temeljne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi predelanih 
papirnih vlaken. 

 
Higienski papirnati proizvodi (toaletni papir in toaletne papirne brisače) morajo biti izdelani na 
osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken, papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim 
klorom.  
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali  

- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali  
- poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali  
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
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Toaletni papir in papirne brisače ne smejo vsebovati zdravju škodljivih snovi, 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
2: 

 
– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome 

alergije ali astme ali teţave z dihanjem pri vdihavanju.), 
– R43 (Stik s koţo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski 

odziv koţe.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 
– R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 

organizme.),  
– R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 

dolgotrajnimi učinki.), 
– R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z 

dolgotrajnimi učinki.),  
– R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo 

strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne 
škodljive učinke na vodne organizme.),  

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.).  
 
Način dokazovanja:  
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 
– poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
2. Temeljne okoljske zahteve za okolju prijazne storitve čiščenja 
 
Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati vse tehnične specifikacije, opredeljene v 
3. točki teh tehničnih specifikacij (temeljne okoljske zahteve za čistila). 
 
Način dokazovanja:  
Naročnik bo preveril izpolnjevanje zahtev na način, predviden v 3. točki: 
 
3. Temeljne okoljske zahteve za čistila 
 
3. 1 Okolju prijazna univerzalna čistila 
 
3.1.1 Univerzalno čistilo glede na teţo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, 
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s 
sprošča strupen plin.),  

– R40 (Moţen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 

                                                   
2 Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 

razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT
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– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 
vdihavanju.),  

– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi 
uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.),  
– R62 (Moţna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),  
– R68 (Moţna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 

okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo 
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). 

 
Univerzalno čistilo glede na teţo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za 
katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih 
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome 
alergije ali astme ali teţave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s koţo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski 
odziv koţe.). 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila  s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže 
čistila, vključno s CAS številko

3
 sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi 

opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
3.1.2 Univerzalno čistilo ne sme vsebovati: 

a) več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila, 
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, 
c) 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:  

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);  

razen če je Log Pow
4
 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF

5
 ≤100, kar 

pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali  

                                                   
3 CAS številka je mednarodno priznana enoznačen številčni identifikator kemijskih elementov, spojin, 

polimerov, bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva 
»Chemical Abstracts Service (CAS)«. 
4 Log Pow je logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode. 
5 BCF je faktor biokoncentracije. 
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– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže 
čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi 
opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
 
3.1.3 Priloţena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 
 
3.1.4 Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci 
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve 
 
3.2. Okolju prijazna čistila za sanitarne prostore 
 
3.2.1 Čistilo za sanitarne prostore glede na teţo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R40 (Moţen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.),  
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi 

uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.),  
– R62 (Moţna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),  
– R68 (Moţna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 

okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo 
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). 

 
Čistilo za sanitarne prostore glede na teţo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome 
alergije ali astme ali teţave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s koţo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski 
odziv koţe.). 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže 
čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi 
opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
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3.2.2 Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati: 
a) več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto čistila, 
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, 
c) 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:  
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);  

razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar pomeni, 
da biocidi niso potencialno bioakumulativni. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže 
čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi 
opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
 
3.2.3 Priloţena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

 
3.2.4 Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci 
izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
 
3.3 Okolju prijazna čistila za čiščenje oken 
 
3.3.1 Čistilo za čiščenje oken glede na teţo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Moţen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.),  
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi 

uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.),  
– R62 (Moţna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),  
– R68 (Moţna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 

okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo 
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). 
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Čistilo za čiščenje oken glede na teţo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, 
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome 
alergije ali astme ali teţave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s koţo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski 
odziv koţe.). 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže 
čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi 
opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
 
3.3.2. Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati: 

a) fosforja,  
b) 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:  
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);  

razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar pomeni, 
da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za 
konzerviranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže 
čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi 
opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
 
3.3.3 Priloţena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 
 
3.3.4 Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci 
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 
III. OPIS OBJEKTOV 

 
V objektih, ki so predmet javnega naročila, ni dvigal, ki bi bila predmet čiščenja. Vse navedene 
kvadrature so v vseh objektih dejanske (od stene do stene), talne površine za čiščenje so 
ustrezno manjše zaradi postavljene pisarniške opreme (pohištvo, birooprema ipd.) 
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VOŠNJAKOVA 1 
Objekt Hotela Lev, v najemu so prostori v 12. nadstropju. Čistijo se vsi prostori v skupni izmeri 
640 m2 (čisti se celotno nadstropje, vsi prostori se nahajajo v 12. nadstropju). Skupno število 
zaposlenih v objektu je pribliţno 30. V vsakem nadstropju sta dva toaletna prostora, v njih so 
nameščeni milniki za tekoče milo, nosilci za brisače - zloţenke in nosilci za toaletni papir - 
rolice. V nadstropju je čajna kuhinja. Okenski okvirji so PVC in so novejši. Okna se čistijo samo 
z notranje strani, za čiščenje zunanje steklene fasade poskrbi upravljavec objekta. 
 
Tla po pisarnah so obloţena s tekstilnimi talnimi podlogami, v sanitarnih prostorih s keramičnimi 
ploščicami ter v čajni kuhinji s PVC oblogo. 

 
ZALOŠKA 59 
Starejši obnovljeni objekt s pisarniškimi prostori v pritličju in I. nadstropju ter arhivom v kleti. 
Skupna površina za čiščenje znaša 700 m2, zaposlenih je pribliţno 30 ljudi.  V I. nadstropju so 
sanitarni prostori in čajna kuhinja. Manjši sanitarni prostor je tudi v pritličju. V čajni kuhinji se 
uporabljajo papirne brisače ter tekoče milo (za dolivanje v milnik), v toaletnih prostorih pa 
toaletni papir, papirne brisače in tekoče milo (za dolivanje v milnike). 
 
Tla po pisarnah in sejnih sobah so obloţena s tekstilnimi talnimi oblogami, sanitarni prostori s 
keramičnimi ploščami, čajna kuhinja s PVC oblogo ter hodniki in stopnišče s kamnom. Tla v 
pritličju in kleti so obloţena s kamnom. Avla objekta v I. nadstropju (recepcija) je delno obloţena 
s tekstilnimi talnimi oblogami delno pa s kamnom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:                                                                                Podpis: 

                                  Ţig         
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OBR-10 

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ____________ 

 

 

Ponudnik ________________________________________________________________ 
(Poln naziv in naslov ponudnika) 

daje za javno naročilo z referenčno številko 430-14/2012 “Čiščenje poslovnih prostorov 

Informacijskega pooblaščenca v objektih na Vošnjakovi 1 oziroma na Zaloški 59 v 

Ljubljani” naslednjo ponudbo: 
 
1. Cena čiščenja znaša: 

 
1.1. Cena rednega čiščenja 

 

Objekt Cena za 
m2 v 
EUR 
brez 
DDV 

Površina 
v m2 

Mesečna 
vrednost v 
EUR brez 
DDV 

Mesečna 
vrednost v 
EUR z DDV 

Skupna 
vrednost v 
EUR brez 
DDV za 
obdobje 36 
mesecev 

Skupna 
vrednost v 
EUR z  DDV 
za obdobje 
36 mesecev 

Vošnjakova 1  640     
 

Zaloška 59 
 

 700     
 

SKUPAJ / 1.340     

 
1.2. Cena generalnega čiščenja: 

 
Objekt Cena za 

m2 v 
EUR 
brez 
DDV 

Površina 
v m2 

Vrednost v 
EUR brez 
DDV za eno 
generalno 
čiščenje 
letno 

Vrednost v 
EUR z DDV 
za eno 
generalno 
čiščenje 
letno 

Skupna 
vrednost v 
EUR brez 
DDV za 
obdobje 
treh let  

Skupna 
vrednost v 
EUR z  DDV 
za obdobje 
treh let 

Vošnjakova 1  640     
 

Zaloška 59 
 

 700     
 

SKUPAJ / 1.340     

 
1.3. Cena generalnega čiščenja objekta na Zaloški 59 v Ljubljani po predhodnem 

naročilu naročnika za: 
 

- ______ EUR brez DDV oz. ______ EUR z DDV. 

 
1.4. Cena dodatnega čiščenja po predhodnem naročilu naročnika za: 

 
- večja čiščenja ______ EUR brez DDV/uro oz. ______ EUR z DDV/uro, 
 
- manjša čiščenja ______ EUR brez DDV/uro oz. ______ EUR z DDV/uro.  

 
Ocenjena vrednost dodatnega čiščenja znaša za obdobje treh let 3.000,00 EUR brez DDV oz. 
3.600,00 EUR z DDV. 
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SKUPNA VREDNOST ČIŠČENJA ZNAŠA ZA OBDOBJE TREH LET: 
 
Skupaj 1.1 (redno čiščenje) ______________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV, 
 
Skupaj 1.2. (generalno čiščenje) __________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV, 
 
Skupaj 1.3. (generalno čiščenje objekta na Zaloški 59 v Ljubljani) __________ EUR brez DDV 
oz. _____________ EUR z DDV, 
 
Skupaj 1.4. (dodatna čiščenja) 3.000,00 EUR brez DDV oz. 3.600,00 EUR z DDV, 
 
 
SKUPAJ (1.1 +1.2 +1.3 + 1.4) ____________ EUR brez DDV oz. ______________ EUR z 
DDV. 
 
 
2. Vse ponujene cene so v evrih in vključujejo vse stroške storitev in blaga, navedenega v 

razpisnem obrazcu OBR-9 – »Tehnične specifikacije«, delo, stroške tehničnih in delovnih 
pripomočkov, potne stroške ter stroške za sanitarno higienski material in čistila, vključno z 
dostavo. Naročnik nima v zvezi s čiščenje poslovnih prostorov po tem javnem naročilu 
nobenih dodatnih stroškov. Naročnik stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne 
bo priznaval. 

 
3. Ponudnik jamči fiksnost vseh ponujenih cen za celoten čas trajanje izvedbe predmetnega 

naročila (pogodbe). 
 
4. Ponudnik izjavlja, da je ponudbeni predračun sestavljen skladno s pogoji in zahtevami iz 

razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo. 

 
 
 
 
 

Datum:                                                                                Podpis: 

                                  Ţig         
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OBR-11 

VZOREC POGODBE 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA, INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC, Vošnjakova 1, 1000 

Ljubljana, matična številka: 1867571000, identifikacijska številka: 89502868, podračun EZR 

pri BS: 01100-6300109972 odprt pri Banki Slovenije, ki ga v skladu z 2. členom Zakona o 

Informacijskem pooblaščencu, zastopa Nataša Pirc Musar, pooblaščenka (v nadaljevanju: 

naročnik), 

 

in 

 

____________________________________________________________________________ 

  
(naziv in naslov izvajalca)

 

matična    številka: __________________,  davčna številka: _______________________ št.  

 

transakcijskega računa: __________________________________________________, ki ga  

 

zastopa _____________________________________________________________________
  

                                                (ime in priimek, naziv)                                

  
v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sklepata 

  

POGODBO ŠT. 430-14/2012 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  
- je naročnik na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2), izvedel postopek oddaje 
javnega naročila na podlagi zbiranja ponudb po predhodni objavi za storitev čiščenja 
poslovnih prostorov v objektih na Vošnjakovi 1 in Zaloški 59 v Ljubljani; 

- je bil za izvedbo javnega naročila z referenčno številko 430-14/2012, objavljenega na 
Portalu javnih naročil pod oznako JN______/2012  dne ____ .10. 2012, izbran 
izvajalec kot najugodnejši ponudnik;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- znaša skupna kvadratura čiščenja na Vošnjakovi 1 po tej pogodbi 640 m2, na lokaciji 
Zaloška 59 pa 700 m2; 

- se bo čiščenje poslovnih in sanitarnih prostorov Informacijskega pooblaščenca 
predvidoma marca 2013 oz. do izselitve izvajalo v 12. nadstropju v objektu Hotela Lev 
na Vošnjakovi 1 v Ljubljani, v skupni izmeri 640 m2 talne površine (skupna talna 
površina predstavlja dejansko izmerjeno kvadraturo prostorov, pohodna talna površina 
za čiščenje pa je ustrezno manjša zaradi postavljene  pisarniške opreme - pohištvo, 
birooprema ipd.);  

- se bo čiščenje poslovnih in sanitarnih prostorov Informacijskega pooblaščenca od 
selitve predvidoma od marca 2013 izvajalo na novi lokaciji v objektu na Zaloški 59 v 
Ljubljani; 

- da je naročnik z namenom zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj od izvajalca pridobil izjavo v skladu s šestim odstavkom 14. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), ki je priloga k tej pogodbi; 

- da ima izvajalec na podlagi Odločbe številka ______ z dne ______, ki jo je izdalo 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve od ______ naprej status invalidskega 
podjetja (ta del v pogodbi ni relevanten, v kolikor izbrani izvajalec ne bo imel statusa 
invalidskega podjetja); 
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- da ima Informacijski pooblaščenec po določbi 1. odstavka 62. člena Zakona o 
zdravstveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), dolţnost zaposlovanja 
invalidnih oseb in da znaša njegova kvota za zaposlovanje invalidnih oseb na podlagi 
določbe 4. in 5. člena Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 2% od 
celotnega števila zaposlenih, glede na razvrstitev v dejavnost L - dejavnost javne 
uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje (ta del v pogodbi ni relevanten, v 
kolikor izbrani izvajalec ne bo imel statusa invalidskega podjetja); 

- da je mogoče na podlagi 64.člena ZZRZI zakonsko obveznost zaposlovanja invalidov 
izpolniti tudi s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem 
kot nadomestno izpolnitev kvote (ta del v pogodbi ni relevanten, v kolikor izbrani 
izvajalec ne bo imel statusa invalidskega podjetja). 

 

2. člen 

Predmet pogodbe je čiščenje poslovnih prostorov Informacijskega pooblaščenca v objektih na 

Vošnjakovi 1 do _____________ ter na Zaloški 59 v Ljubljani od _____________ dalje (točni 

datumi bodo določeni ob podpisu pogodbe), v skupni izmeri 640 oziroma 700 m2 talne 
površine, v skladu s tehničnimi specifikacijami (ponudbeni obrazec OBR-9), ki so sestavni del te 
pogodbe, pri čemer bo hkrati čiščenje potekalo le v enem objektu, predvidoma do marca 2013 
oz. do izselitve v 12. nadstropju v objektu Hotela Lev na Vošnjakovi 1 v Ljubljani, v skupni 
izmeri 640 m2 talne površine, od selitve predvidoma od marca 2013 dalje pa na novi lokaciji v 
objektu na Zaloški 59 v Ljubljani. 
 
Točne termine čiščenja bosta dogovorili pogodbeni stranki ob sklenitvi pogodbe oz. po potrebi z 
dodatnim aneksom k pogodbi. 
 
Predmet naročila zajema redno čiščenje, generalno čiščenje ob selitvi in letno generalno 
čiščenje ter po potrebi dodatno čiščenje po predhodnem naročilu naročnika, z uporabo okoljsko 
manj obremenjujočega blaga (čistil in higienskih papirnatih proizvodov) in z upoštevanjem 
temeljnih okoljskih zahtev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju  (Uradni list RS, št. 
102/11, 18/12 in 24/12).  

 

3. člen 

Cene posameznih vrst čiščenja so razvidne iz ponudbenega predračuna izvajalca, št. 

_____________ z dne ____. ____. 2012, ki je sestavni del te pogodbe.  
 
Pogodbene cene vključujejo vse stroške storitev in blaga iz tehničnih specifikacij čiščenja: delo, 
stroške tehničnih in delovnih pripomočkov, potne stroške ter stroške za sanitarno higienski 
material in čistila, vključno z dostavo. Naročnik nima v zvezi s čiščenje poslovnih prostorov po 
tej pogodbi nobenih dodatnih stroškov.  

 

Plačnik stroškov rednega in generalnega čiščenja ter stroškov dodatnega čiščenja je naročnik 

storitve. 

 

Cene so fiksne za ves čas trajanja pogodbe.  

 

4. člen 

Skupna pogodbena vrednost čiščenja znaša za obdobje veljavnosti te pogodbe 

_______________ EUR brez DDV oz. _______________ EUR z DDV, od tega za: 

 

-  naročnika:   ______________  EUR brez DDV oziroma ______________ EUR z DDV in 
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-  UJP: ______________  EUR brez DDV oziroma ______________ EUR z DDV. 

 

5. člen 

Izvajalec izstavi mesečni račun za redno čiščenje v začetku meseca za pretekli mesec. Račun 

za generalno čiščenje izstavi izvajalec, ko v celoti opravljeno storitev pisno potrdi naročnikov 

skrbnik pogodbe iz drugega odstavka 18. člena te pogodbe. Račun za dodatno čiščenje izstavi 

izvajalec naročniku dodatnega čiščenja, ko je le-to opravljeno in potrjeno s strani naročnikovega 

skrbnika pogodbe.  

Na vseh računih mora biti navedena številka te pogodbe ter lokacija in vrsta opravljene storitve. 

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priloţiti tudi račune svojih podizvajalcev, katere je 

predhodno potrdil.
 6
  

 

6. člen 

Naročnik poravna račun 30. (trideseti) dan po prejemu računa na transakcijski račun izvajalca 

številka: ___________________________ pri __________________________ banki. 

S strani izvajalca potrjene račune podizvajalcev za posamezne vrste del in vrednosti iz soglasij 

posameznih podizvajalcev, naročnik na podlagi pooblastila izvajalca za neposredno plačevanje 

podizvajalcem plačuje neposredno posameznemu podizvajalcu na njegov transakcijski račun, v 

skladu s plačilnim rokom iz prvega odstavka tega člena. Soglasja posameznih podizvajalcev  in 

pooblastilo dobavitelja za neposredno plačevanje podizvajalcem so priloga te pogodbe.  

 

7. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo imel ob sklenitvi te pogodbe ali med njenim izvajanjem sklenjene 

pogodbe s svojimi podizvajalci. 

Če izvajalec po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalca ali sklene pogodbo z novim 
podizvajalcem, lahko to stori le s predhodnim soglasjem naročnika. Naročniku mora v  petih dneh 
po spremembi predloţiti:  

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta 
zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in  

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

Zamenjavo podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom 
k tej pogodbi.   

 

8. člen 

A) Izvajalec pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da akontacijo dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti odvaja sam. V primeru spremembe se izvajalec zavezuje, da bo o tem 
takoj obvestil naročnika. 
 
B) Izvajalec pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da se akontacija dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti odvaja prek izplačevalca dohodkov. Potrdilo Davčne uprave RS iz 309. 

                                                   
6 pogojne določbe, če izvajalec nastopa s podizvajalci 
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člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11- uradno prečiščeno besedilo in 
32/12) je sestavni del te pogodbe. V primeru spremembe se izvajalec zavezuje, da bo o tem 
takoj obvestil naročnika.

7
 

 

9. člen 

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del, z lokacijami in objekti, kjer bo izvajal čiščenje poslovnih prostorov, ter z 
moţnostjo dostopa do objektov 
 

10. člen 

Izvajalec bo poslovne prostore čistil: 
- kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, 

standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi, 
- skladno s tehničnimi specifikacijami (ponudbeni obrazec OBR-9), z okoljsko manj 

obremenjujočim blagom (čistila in higienski papirnati proizvodi) in z upoštevanjem 
temeljnih okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju  (Uradni list 
RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12); 

- s strokovno usposobljenimi zaposlenimi delavci oz. kadrom in/ali podizvajalci, 
- z zadostnim številom čistilk/čistilcev z opravljenim preizkusom iz varstva pri delu, v 

skladu z Normativi in tehnologijo dnevnega čiščenja pisarniških prostorov Obrtne 
zbornice Slovenije,  

- ob delovnih dneh (ponedeljek do petek) v popoldanskih in večernih urah tako, da ne bo 
moten delovni proces naročnikov. 

 
Izvajalec bo pri izvajanju storitev čiščenja ravnal gospodarno pri porabi električne energije in 
vode ter drugimi viri energije naročnika. 

 

11. člen 

Izvajalec bo opravil letno generalno čiščenje v terminu april – maj, delo mora biti dokončano 

najpozneje do 31. maja. Za dan dokončanja te storitve se šteje dan, ko v celoti opravljeno 

storitev pisno potrdi skrbnik pogodbe s strani naročnika iz drugega odstavka 18. člena te 

pogodbe. 
 

V primeru, da izvajalec generalnega čiščenja ne opravi v dogovorjenem roku, mu lahko 
naročnik zaračuna pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 2 % vrednosti 
generalnega čiščenja. Naročnik lahko za zaračunano pogodbeno kazen zniţa plačilo računa. 

 
V primeru, da izvajalec zaradi razlogov, ki so na strani naročnika, ne more začeti z generalnim 
čiščenjem s predvidenim terminom, se za vse dneve zamude podaljša rok za  njegovo izvedbo. 

 

12. člen 

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, 
začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev. 
 
V primeru nekvalitetnega čiščenja je izvajalec dolţan takoj po opozorilu naročnika izvesti 
kvalitetno čiščenje oz. odpraviti pomanjkljivosti pri čiščenju. V primeru, da se nekvalitetno 
čiščenje ponavlja, izvajalec pa se ne odziva na opozorila naročnika, lahko naročnik unovči 

                                                   
7 pogojne določbe, če je  izvajalec fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali je registriran kot samostojni 

podjetnik 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201113&stevilka=553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201232&stevilka=1402
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bančno garancijo za dobro izvedbo del  iz 20. člena te pogodbe in začne postopek prekinitve 
pogodbenega razmerja s pisno odpovedjo pogodbe. Odpovedni rok je tri mesece od prejema 
pisne odpovedi oziroma do sklenitve pogodbe z novim izvajalcem.  

 

13. člen 

Izvajalec bo pred pričetkom del po tej pogodbi posredoval naročniku pisni seznam oseb, ki bodo 
izvajale dela na objektih, s podatki:  

- čistilcev/čistilk, ki bodo redno čistili/e poslovne prostore in ob morebitni njihovi 
zamenjavi podatke le-teh, 

- kontrolorja čiščenja, 
- vseh oseb, ki bodo izvajale generalna in dodatna čiščenja, 
- vseh fizičnih oseb podizvajalca. 
-  

Osebam, katerih podatke izvajalec ne bo posredoval predhodno naročnikovemu skrbniku 
pogodbe, naročnik ne bo odobril vstopa v poslovne prostore. 
 
Izvajalec bo redno čiščenje in kontrolo čiščenja v posameznem objektu izvajal s stalnim 
kadrom, zamenjavo kadra bo lahko izvajalec izvedel le v primeru dopustov, bolniških odsotnosti 
ali če naročnik s kadrom ni zadovoljen, in to le s soglasjem naročnika in svojo predhodno 
najavo. 

 

14. člen 

Izvajalec je dolţan voditi evidenco prisotnosti čistilk in čistilcev v posameznem objektu, ki se 
nahaja na recepciji objekta. Evidenca mora biti v taki obliki, da bo naročnik iz nje lahko razbral, 
kdo od izvajalčevih delavcev je prisoten v objektu, njegov čas prihoda in odhoda in za čiščenje 
katerega dela objekta je zadolţen.  
 
Izvajalec prevzema obveznost, da po končanem čiščenju zapre vsa okna, zaklene vrata ter 
vklopi alarm po navodilih naročnika, ključe pa po dogovoru z naročnikom obdrţi. 

 

15. člen 

Izvajalec mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja te pogodbe 
naročniku predloţiti seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih sredstev, ki jih je 
porabil pri izvajanju storitve. 
 
Izvajalec mora v času veljavnosti te pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da površinsko 
aktivne snovi v dobavljenem blagu izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe 
(ES) št. 648/2004

8
. 

 

 

16. člen 

Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti v poslovnih prostorih naročnika poskrbel 

za spoštovanje predpisov s področja varstva okolja, poţarne varnosti ter za izvajanje 

predpisanih ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu v skladu z 

veljavno zakonodajo. Izvajalec in naročnik bosta na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in 

zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) sklenila pisni sporazum, s katerim bosta določila 

skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec del se obvezuje, da bo 

                                                   
8
 Besedilo Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih 

in njenih sprememb http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0648:SL:NOT. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0648:SL:NOT
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delavce opremil z osebnimi varovalnimi  sredstvi ter občasno preverjal, da ta sredstva  tudi 

uporabljajo.  
 

17. člen 

Izvajalec mora naročniku sproti javljati vse morebitne okvare na opremi in drobnemu inventarju, 
ki bi jih povzročile čistilke/čistilci po svoji krivdi in jih je izvajalec dolţan odpraviti na lastne 
stroške. Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzročijo pri njem zaposleni delavci in/ali njegovi 
podizvajalci. 
 
Izvajalec se obvezuje, da njegovi zaposleni ali zaposleni pri njegovem podizvajalcu ne bodo 
izkoriščali informacij in dokumentov, ki so dostopni pri čiščenju poslovnih prostorov in da bodo 
varovali poslovne podatke naročnika. 

 

18. člen 

Izvajalec mora zagotavljati redno kontrolo kvalitete čiščenja poslovnih prostorov s strani 
nadzorne osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri. Kontrolo kvalitete 
opravljenih del s strani izvajalca bo izvajal/a g./ga. 
____________________________________. 
 
Skrbnika pogodbe sta s strani naročnika Alenka Jerše in s strani izvajalca 
____________________________________. 

 

19. člen  

Naročnik zagotavlja izvajalcu vodo in električno energijo za čiščenje in prostor za shranjevanje 
čistilnih sredstev, delovnih pripomočkov in sanitarno-higienskega materiala.  
 
  

20. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 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 dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

- 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;  

je nična.  

Pogodba je nična tudi v primeru, da je izvajalec naročniku dal neresnične podatke oziroma 

predloţil laţno izjavo iz osme alineje prvega odstavka 1. člena te pogodbe. 

 

21. člen 
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Pogodba se sklepa za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 oziroma za dobo treh let od dne 

podpisa pogodbe.  

 

22. člen 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse nesporazume v zvezi z uresničevanjem te pogodbe 
reševati sporazumno. Če to ni mogoče, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Ljubljani. 

 

23. člen 

Pogodba je sestavljena v petih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri, dobavitelja pa dva 

izvoda.  

 

Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank. 

 

 

 

Kraj in datum:      Kraj in datum: 

 

Naročnik:       Izvajalec: 

Republika Slovenija     _________________________ 

Informacijski pooblaščenec  

_________________________ 

Nataša Pirc Musar                                           

Pooblaščenka       _________________________  
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OBR-12 (vzorec) 

 

OBRAZEC PRIJAVE 

 

 

Obrazec prijave je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba.  

 

Ponudba je lahko oddana tudi na katerikoli drug način po vzoru tega obrazca (na ovojnici mora 

biti vidna in poudarjena oznaka »NE ODPIRAJ! - PONUDBA – JAVNO NAROČILO ŠT. 430-

14/2012« ter naziv in naslov pošiljatelja - ponudnika. 

 

 

 


