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A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
Narodna in univerzitetna knjiţnica, Turjaška 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) na 
podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 
19/10; v nadaljevanju ZJN-2) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z 
razpisno dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za 
izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov in opreme za potrebe naročnika.  
 
Predloţene ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo 
ponudbe. 

 

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 
Predmet javnega naročila je izvedba storitev čiščenja poslovnih prostorov in opreme 
naročnika v poslovnih stavbah na lokacijah Turjaška 1 in Leskoškova 12 v Ljubljani.  
 
Površine čiščenja znašajo: 
 
Lokacija                 Površina 
Turjaška 1        8624 m2 
Leskoškova 12      5435 m2  
 
Vsa dela, ki so predmet tega javnega naročila, se izvajajo po predhodnem dogovoru z 
naročnikom, med delavniki (od ponedeljka do petka) med 10. in 22. uro ter ob sobotah od 10. 
do 14. ure. Pisarne se praviloma čistijo po 16. uri, skladišča pa v času odprtosti, in sicer med 
10. in 17. uro, čitalnice in učilnice pa po končanih programih (čitalnice po 18. uri oziroma po 
20. uri, učilnice po 17. uri). Izvajalec mora delo organizirati in izvajati tako, da ne bo moten 
delovni proces naročnika. Ves čas odprtosti knjiţnice mora biti prisotna vsaj ena oseba 
izvajalca, delo pa mora izvajalec organizirati tako, da bo zagotovljeno čiščenje po protokolu, 
navedenem v Opisu in specifikaciji čiščenja poslovnih prostorov Narodne in univerzitetne 
knjiţnice (Priloga 1), ki je priloga in del te razpisne dokumentacije, in na podlagi izvedenega 
in zaključenega postopka predmetnega javnega naročila sklenjene pogodbe. 
 
Izvajalec je dolţan voditi mesečne evidenčne liste za prisotnost na objektih.  
Izvajalec zagotavlja vsa potrebna čistilna sredstva, vrečke za smeti ter drugi potrošni 
material in čistilne rekvizite, razen toaletnih brisač, papirja in mila, ki jih zagotavlja naročnik. 
Pri opravljanju storitev mora izvajalec uporabljati le čistila in razkuţila, ki so mikrobiološko in 
dermatološko testirana. Izvajalec mora poskrbeti, da so delavci usposobljeni za varno 
uporabo čistil ter za oskrbo odpadkov skladno s predpisi o odpadkih. Razkuţila in čistila 
morajo biti testirana po metodologiji, ki je priznana v drţavi, kjer se preparat proizvaja. Čistila 
in razkuţila se morajo uporabljati skladno z navodili proizvajalca. Čistila morajo biti 
opremljena z navodilom za uporabo v slovenskem jeziku ter ekološko primerna. 
Čistila morajo ustrezati Zakonu o standardizaciji (Ur. list RS, št. 59/99), Zakonu o splošni 
varnosti proizvodov (Ur. list RS, št. 101/03) in Zakonu o kemikalijah (ZKem-UPB, Ur. list RS, 
št. 110/03 in 16/08). 
 
Naročnik zahteva, da se pri strojnem čiščenju in odstranjevanju starih premazov upoštevajo 
navodila proizvajalca čistil in premazov. Pri premazovanju morajo imeti delavci varnostne 
liste za proizvode, s katerimi se bodo impregnirala tla. 
V primeru adaptacij in drugih investicijskih posegov v poslovnih prostorih ali čiščenje oken 
nad 2,5 m višine naročnik naroči dodatno čiščenje, za kar mora izvajalec predloţiti cenik 
(cena/m2), ki je sestavni del pogodbe. 
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Naročnik izvajalcu brezplačno zagotavlja električno energijo, vodo, garderobne prostore ter 
shrambe za shranjevanje čistil in čistilne pripomočke. 
Izvajalec je dolţan zagotoviti kakovostno izvajanje storitev in spoštovanje predpisov s 
področja varstva okolja, varstva pri delu, poţarne varnosti in hišnega reda naročnika. 
 
Za kakovostno opravljanje storitev mora izvajalec zagotavljati: 
- opisno izdelano tehnologijo čiščenja, ki mora ustrezati zahtevnosti čiščenja pri naročniku, 
- izdelano strategijo spremljanja kakovosti, 
- izdelano kontrolno tehnologijo za nadzor dela, 
- ustrezno izobraţevanje svojih delavcev, 
- izdelan plan dela in spremljanje izvajanja plana, 
- definirana čistila z navodili za uporabo, 
- opremo za čiščenje in opisan postopek njenega vzdrţevanja. 
 
Pogodba bo sklenjena za obdobje dveh let. 
 
Opis predmeta javnega naročila ter tehnične in druge zahteve so navedene v nadaljevanju te 
razpisne dokumentacije, razmerja in pogoji, ki niso določeni ţe s tem povabilom, so 
podrobneje določeni v vzorcu pogodbe. 
 

II. PREDLOŢITEV PONUDBE 

 
Pravočasna je ponudba, ki je naročniku predloţena do 10. 3. 2011.  
 
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva oddaje. 
 
Ponudnik mora predloţiti ponudbo po pošti ali osebno na sedeţ naročnika: Narodna in 
univerzitetna knjiţnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana. 
 
Nepravočasno ponudbo bo naročnik neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 
 
Ponudnik mora predloţiti ponudbo v zapečateni oziroma zaprti ovojnici tako, da je na 
odpiranju moţno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti 
napisano: 
 
- naziv in naslov naročnika: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŢNICA, Turjaška 1, 

1000 Ljubljana; 
- v levem spodnjem kotu navedba naročila: »Izbira izvajalca za izvedbo storitev 

čiščenja poslovnih prostorov in opreme Narodne in univerzitetne knjiţnice, in vidno 
označeno »NE ODPIRAJ – PONUDBA«; 

- naziv in naslov pošiljatelja. 
 
Če ovojnica ne bo označena na navedeni način, naročnik ne prevzema nobene odgovornosti 
za morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje.  
 

III. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za predloţitev ponudb.  
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.nuk.uni-
lj.si, pod rubriko aktualno/razpisi. 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili tega povabila in navodili 
za pripravo ponudbe ter to razpisno dokumentacijo. 
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IV. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
Komunikacija s ponudniki poteka izključno pisno.  
 
Ponudniki lahko naslovijo pisno zahtevo za dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno 
dokumentacijo najkasneje 2 dni pred rokom za oddajo ponudb.  
  
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vključno z 
opisom vprašanja, vendar brez navedbe izvora v dveh (2) dneh od prejema pisne zahteve 
pod pogojem, da je bila pisna zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno, to je v 
roku iz prejšnjega odstavka.  
 
Pojasnila bodo objavljena na internetnem naslovu naročnika www.nuk.uni-lj.si pod rubriko  
aktualno/razpisi in na Portalu javnih naročil. 
 

V. OGLED 

 
Ponudnik se lahko zaradi priprave ponudbe seznani z obstoječim stanjem poslovnih 
prostorov in opreme naročnika, ki so predmet čiščenja skladno s tem javnim naročilom, tako 
da se o ogledu predhodno dogovori s kontaktno osebo naročnika:  
 
Borut Osojnik, telefon 031/658-054, faks 01/2513 052,  
elektronski naslov: borut.osojnik@nuk.uni-lj.si,  
naslov: Narodna in univerzitetna knjiţnica, Turjaška 1, Ljubljana. 
 
Četudi ponudnik ogleda ne bo opravil, se bo štelo, da so mu lokacija naročnika ter stanje 
objekta oziroma poslovnih prostorov in opreme naročnika v celoti poznani.  
 
 
 

mailto:borut.osojnik@nuk.uni-lj.si
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B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

I. ZAKONI IN PREDPISI  

 
Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. list 
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, v nadaljevanju: ZJN-2), Zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja – ZRPJN (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 32/09 Odl. US: U-I-
238/07-52) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno 
zakonodajo s področja javnih financ in področja, ki je predmet javnega naročila. 
 

II. NAROČNIK 

 
Narodna in univerzitetna knjiţnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana. 

 

III. PONUDNIK 

 
V tem postopku lahko sodeluje vsak ponudnik, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, določene 
v tej razpisni dokumentaciji, ter predloţi svojo ponudbo, pripravljeno skladno s to razpisno 
dokumentacijo. 
 

IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 
Predmet javnega naročila je izvedba storitve čiščenja v poslovnih prostorih naročnika na 
dveh lokacijah: 
 
Lokacija      Površina 
Turjaška ulica 1              8624 m2 
Leskoškova cesta 12      5435 m2  
 

V. POGOJI ZA PRIZNANJE OZIROMA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN 
NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora ta izpolnjevati pogoje od 42. do 45. člena ZJN-2, 

kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko 

odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 

 

Naročnik bo v primeru dvoma v podano izjavo sam pridobil potrdila o podatkih, ki se 

nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah drţavnih organov, 

organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v 

postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju 

sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah drţavnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku 

ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. 

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo izpolnjeval vse v tem poglavju in v obrazcih 
iz poglavja C predmetne razpisne dokumentacije navedene pogoje, če bo v ponudbi kot 
dokaz za izpolnjevanje navedenih pogojev predloţil v tem poglavju navedena dokazila. 
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1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 

 

 Ponudnik je seznanjen in v celoti sprejema vse pogoje, merila in ostala določila 
tega javnega naročila iz razpisne dokumentacije, pod katerimi daje svojo 
ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, če bo 
izbran. 

 
Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo 

(obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev – Obrazec 2) 
 

 Ponudnik v ponudbi ni posredoval neresničnih in zavajajočih podatkov 
 

Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo 

(obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev – Obrazec 2) 
 

 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, niso 
bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega in drugega odstavka 
42. člena ZJN-2    
 
Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo 

(obrazec Izjava o nekaznovanosti in pooblastilo – Obrazec 5a in 5b) 
 

 Ponudnik ni v postopku oziroma proti njemu ni uveden postopek stečaja, 
likvidacije ali prisilne poravnave  
 
Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo 

(obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev – Obrazec 2) 
 

 Ponudnik ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve v 
skladu z zakonskimi določbami drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave 
naročnika; 
 
Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo 

(obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev – Obrazec 2) 
 

2. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 
 

 Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za 
dejavnost in poseduje potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet tega naročila 
 
Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo  

(obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev – Obrazec 2) 
 
3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 

 

 Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih  postopkih javnega naročanja 
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Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo  

(obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev – Obrazec 2) 
 

 Transakcijski račun ponudnika v zadnjem letu njegovega poslovanja ni bil 
blokiran; 

 
Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo  
- Potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katerega je 

razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. 
 

 Ponudnik bo izpolnil obveznosti iz prve, druge in tretje alinee 5. člena 
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. list RS, št. 
71/99 in     nasl.) 

Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot 

izjava pod prisego (obrazec Izjava o sposobnosti – Obrazec 2) 
 

4. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 
 

 Ponudbi mora biti priloţen potrjen referenčni list, iz katerega je razvidno, da 
je v zadnjih 3 letih izvedel vsaj dve (2) storitvi čiščenja v objektih oziroma 
poslovnih prostorih primerljive kvadrature in zahtevnosti, kot je predmet 
naročila v vrednosti vsaj 50.000 EUR letno. 

 
Dokazilo: 
- Potrjen referenčni list (Obrazec 4) 
 

 Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi in 
organizacijskimi zmogljivostmi za izvedbo predmeta naročila 
 
Dokazilo: 
- Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo  
      (obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev – Obrazec 2) 

 

VI. SESTAVNI DELI PONUDBE 

1. Podatki o ponudniku (Obrazec 1) 

Obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, mora ponudnik oziroma pooblaščena 
oseba ponudnika izpolniti, podpisati in ţigosati. 

2. Izjava o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti in sprejemu pogojev iz 
razpisne dokumentacije (Obrazec 2) 

Obrazec, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije, mora pooblaščena oseba 
ponudnika izpolniti, podpisati in ţigosati. 

3. Ponudba (Obrazec 3)  

Obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, mora ponudnik oziroma pooblaščena 
oseba ponudnika izpolniti, podpisati in ţigosati. 
 
4. Referenčni list (Obrazec 4) 
Obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in ţigosan s strani potrjevalca reference. 
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5. Izjava o nekaznovanosti in pooblastilo (Obrazec 5a in 5b) 

Obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, mora pooblaščena oseba (Obrazec 
5a) in zakoniti zastopniki (Obrazec 5b) izpolniti, podpisati in ţigosati. 
 

6. Vzorec pogodbe (Obrazec 6) 

Vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, mora ponudnik oziroma 
pooblaščena oseba ponudnika izpolniti, podpisati in ţigosati. 
 
7. Cenik dodatnega čiščenja (Obrazec 7) 

 Obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, mora pooblaščena oseba izpolniti, 
podpisati in ţigosati. 

 
8. Potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja, da transakcijski račun ponudnika v zadnjem letu 
njegovega poslovanja ni bil blokiran. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. 

 

VII. PRIPRAVA PONUDBE 

1. Jezik ponudbe 

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

2. Celovitost ponudbe 

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope. Ponudnik mora predloţiti celovito 
ponudbo, to je ponudbo za celoten predmet naročila, v nasprotnem primeru bo naročnik 
ponudbo izločil. 

 
Ponudnik lahko v okviru tega naročila predloţi le eno ponudbo. V primeru predloţitve 
dveh ali več ponudb s strani enega ponudnika bo naročnik vse ponudbe tega ponudnika 
izločil in jih neodprte vrnil ponudniku. 

3. Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudbo, ki vsebuje variantno ponudbo, bo naročnik 
izločil. 

 
4. Skupna ponudba 
Skupna ponudba ni dopustna. 

 
5. Ponudba s podizvajalci 
Ponudba s podizvajalci ni dopustna. Izvajalec posameznih razpisanih del ne sme oddati v 
izvajanje podizvajalcem. 

6. Ponudbena cena 

Ponudbene cene morajo biti navedene v evrih (v nadaljevanju EUR), in sicer na dve 
decimalni mesti natančno, ter morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene 
(morebitni popusti ipd.) Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) mora biti na 
obrazcu 3 prikazan posebej. 
 
Končna ponudbena cena, navedena v obrazcu Ponudba (obrazec 3), je merilo za izbiro 
najugodnejše ponudbe.  
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Ponudbena cena za dogovorjeni obseg del in storitev mora biti fiksna – nespremenljiva 
ves čas veljavnosti na podlagi tega naročila sklenjene pogodbe. 

 
V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi materialni stroški izvajalca. 

7. Način in rok plačila 

Izvedena dela se izvajalcu plačujejo na podlagi izstavljenega računa za pretekli koledarski 
mesec. Rok za plačilo računa je 30 dni od prejema računa, če je ta potrjen s strani 
pooblaščene osebe naročnika. 

8. Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj 90 od dneva oddaje. 

9. Sestava in oblika ponudbe 

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe uporabiti obrazce in izjave iz te razpisne 
dokumentacije, pri čemer mora biti celotna ponudbena dokumentacija izpolnjena s čitljivo 
in neizbrisljivo pisavo, podpisati jo mora odgovorna oseba ponudnika, kjer je zahtevano v 
navodilih pa tudi ţigosati. 
 
Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti s podpisom svoje odgovorne 
osebe. 
 
Zaţeleno je, da so vsi dokumenti, predloţeni v ponudbi, zloţeni po vrstnem redu, kot je 
navedeno v V. poglavju teh navodil. 

10. Stroški ponudbe 

Vse stroške, povezane s pripravo in predloţitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 

11. Sprememba, dopolnitev in umik ponudbe 

Obvestilo o spremembi, dopolnitvi oziroma umiku ponudbe, predloţeno do roka za 
predloţitev ponudb, mora ponudnik predloţiti zaprto, označeno in predloţeno tako kot 
samo ponudbo. 
 
Namesto besede »PONUDBA« mora biti na ovojnici napisana beseda »SPREMEMBA 
PONUDBE«, »DOPOLNITEV PONUDBE« oziroma »UMIK PONUDBE«. 
 
Po preteku roka za predloţitev ponudb slednjih ni več mogoče spreminjati in dopolnjevati; 
takih dopolnitev oziroma sprememb naročnik ne bo upošteval in jih bo po končanem 
postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudniku. 

 
Do poteka roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo.  
 
Če bi prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s 
potrebnim časom za pripravo ponudb podaljšal rok za oddajo ponudb.  

 

VIII. MERILO ZA IZBIRO IN OCENJEVANJE PONUDB 

 
Naročnik bo ocenjeval popolne ponudbe. 
 
Naročnik bo oddal naročilo na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo 
merila najniţje cene oziroma najniţje skupne vrednosti ponudbe (obrazec 3). 
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V primeru, da sta ceni dveh ali več ponudb do centa enaki, se oba oziroma več ponudnikov s 
povsem enako ceno povabi, da oddajo novo ponudbo, nato bo na podlagi novih ponudbenih 
cen naročnik izbral ponudbo z najniţjo ponudbeno ceno. 
 

IX. OBVEŠČANJE O ODDAJI NAROČILA 

 
Naročnik bo ponudnike, ki bodo oddali svojo ponudbo pravočasno, o oddaji javnega naročila 
obvestil v skladu z ZJN-2.  

 

X. POGODBA  

 
Sestavni del razpisne dokumentacije je vzorec pogodbe (obrazec 6). Ponudnik mora izpolniti 
manjkajoče podatke, ţigosati in podpisati vzorec na zadnji strani ter ga predloţiti ponudbeni 
dokumentaciji. S tem ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca.  

 
Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila 
oziroma po izteku roka za vloţitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o 
oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne 
dokumentacije). 
 
Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku petih (5) delovnih dni od prejema s strani 
naročnika prejete pogodbe. 
 

XI. ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI 

 
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet naročila, oziroma 
zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z 
opravljanjem njegove dejavnosti. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v petih dneh od sklenitve pogodbe predloţil 
fotokopijo ustrezne veljavne zavarovalne police za predmet naročila. 

 
XII. PRAVNI POUK OZIROMA PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA 

NAROČANJA 
 

Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno s 79. členom ZJN-2 vloţil zahtevo za dodatno 

obrazloţitev odločitve o oddaji naročila. Obrazloţena zahteva se lahko vloţi v 3 (treh) 

delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. 

 
Zahtevek za revizijo lahko vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila 
in ki verjetno izkaţe, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja 
naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje 
javnega naročila.  
 
Zahtevek za revizijo se lahko vloţi v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper 
vsako ravnanje naročnika, razen če Zakon o javnem naročanju (ZJN–2, Ur. list RS, št. 
128/06, 16/08 in 19/10) in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN – UPB5, Ur. 
list RS, št. 94/07) ne določata drugače. Vlagatelj mora vloţiti zahtevek za revizijo pri 
naročniku. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 12. člena Zakona o 
reviziji postopkov javnega naročanja.  
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Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko 
vloţi najkasneje v desetih dneh (10) od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma 
dostopnosti razpisne dokumentacije. 
 
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vloţitev zahtevka za revizijo deset (10) dni od 
prejema obvestila o oddaji naročila. Zahtevek za revizijo se vloţi pri naročniku. S kopijo 
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in 
koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v 
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.  
 
Višino takse za postopek revizije določa glede na predmet in mesto objave naročila Zakon o 
reviziji postopkov javnega naročanja, transakcijski račun in način oblikovanja sklica za plačilo 
takse za postopek revizije javnega naročila pa Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur. list RS, št. 141/04, 106/05, 120/05 
in 72/06).   

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV8059.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV8059.html
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C. OBRAZCI 

 
OBRAZEC 1 

Naročnik: NUK, Turjaška 1, 1001 Ljubljana 
Javno naročilo št. 430-006/11 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 

Naziv ponudnika (firma oz. ime): 

Naslov/sedeţ ponudnika: 

Zakoniti zastopnik: 

Matična številka: 

Davčna številka: 

Številka transakcijskega računa in banka: 

Elektronski naslov: 

Telefonska številka: 

Številka telefaksa: 

Kontaktna oseba: 

 
 
 
Kraj in datum: ______________________ 
 
Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika: ____________________________ 
 
Podpis pooblaščene osebe ponudnika: _____________________________ 
 
Ţig ponudnika: 
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 OBRAZEC 2 

 
PONUDNIK:  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
V postopku oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih prostorov in 
opreme podajamo naslednjo 
 
 

IZJAVO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN 
SPREJEMU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

 

 da smo seznanjeni in v celoti sprejemamo vse pogoje, merila in ostala določila tega 
javnega naročila iz razpisne dokumentacije, pod katerimi dajemo svojo ponudbo ter 
soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, če bomo izbrani; 

 da jamčimo za pravilnost, resničnost in verodostojnost vseh izjav, podatkov in 
dokumentacije v ponudbi, kar lahko dokaţemo kadarkoli z ustreznimi verodostojnimi 
listinami; 

 da smo seznanjeni s tem, da lahko naročnik našo ponudbo izloči iz postopka javnega 
naročila, če bodo naši podatki v ponudbi neresnični ali zavajajoči;  

 da smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost 
predmetnega naročila, in sicer: 

 
- pri sodišču oziroma organu: 

______________________________________________________________ 
 
- pod registrsko številko:  

______________________________________________________________ 
 

 da imamo poravnane vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi drţave, 
kjer imamo sedeţ in vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih morali poravnati v 
Republiki Sloveniji;  

 da imamo poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu z 
zakonskimi določbami drţave, kjer imamo sedeţ ali določbami drţave naročnika; 

 da nam zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je 
predmet javnega naročila; 

 da proti nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano 
z našim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero 
nam je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; 

 da nismo v postopku in proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije;  

 da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do vseh podizvajalcev iz predhodnih 
javnih naročil; 

 da v zadnjem letu poslovanja nismo imeli blokiranega transakcijskega računa; 

 da za izvedbo predmetnega naročila razpolagamo z zadostnimi tehničnimi, 
organizacijskimi in kadrovskimi zmogljivostmi in da bomo v primeru, da bomo izbrani, 
sposobni v skladu s sklenjeno pogodbo izvajati razpisana dela. 

 da nudimo najmanj 30 dnevni plačilni rok;  
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 da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi 
s poklicnim ravnanjem; 

 da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki 
nam je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;  

 da smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 
določbami drţave, kjer imamo sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

 da nam ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti 
pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. list RS, št. 98/04 - ZOPOKD-UPB1, 65/08 - 
ZOPOKD-B); 

 da nismo uvrščeni v evidenco subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10) oziroma funkcionar naročnika ali 
njegov druţinski član niti član poslovodstva ni neposredno ali preko drugih oseb v več 
kot 5 % udeleţen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu 
ponudnika; 

 ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. 

 
 
 
Kraj in datum: ______________________ 
 
Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika: ____________________________ 
 
Podpis pooblaščene osebe ponudnika: _____________________________ 
 
Ţig ponudnika: 
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OBRAZEC 3 

PONUDNIK:  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
V postopku oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih  
prostorov in opreme podajamo naslednjo 
 

PONUDBO 
 

 

Storitev Mesečni znesek za 
celotno površino, 

brez DDV 

Znesek za celotno 
površino za 24 

mesecev brez DDV 

Stopnja DDV  
(v %) 

Znesek za celotno 
površino za 24 

mesecev z DDV 

1 2 3 4 5=3+4 

Čiščenje poslovnih 
prostorov na lokaciji 
Turjaška 1 

    

Čiščenje poslovnih 
prostorov na lokaciji 
Leskovškova 12 

    

Skupaj     

 
Skupna ponudbena cena za čiščenje za 24 mesecev prostorov naročnika, opredeljenih 

v prilogi 1 povabila k oddaji ponudbe brez DDV v EUR znaša ______________, z DDV v 

EUR pa znaša _____________ .                                                         

Ponujene cene vključujejo delo, tehnične pripomočke, stroške za sanitarno-higienski material 
in čistila, vključno z dostavo. Naročnik nima v zvezi s čiščenjem poslovnih prostorov po tem 
javnem naročilu nobenih dodatnih stroškov. 
 
Jamčimo nespremenljivost cen za celoten čas trajanja pogodbe.  

 
Ponudba velja do ________________ (najmanj 90 dni od dneva oddaje). 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: ______________________ 
 
Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika: ____________________________ 
 
Podpis pooblaščene osebe ponudnika: _____________________________ 
 
Ţig ponudnika: 
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   OBRAZEC 4 
Naziv in naslov potrjevalca reference: 
 
_______________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 

IZJAVA – POTRDILO REFERENCE  

 

A. Izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izvajalec podjetje: 

B. _________________________________________________________________ 

C. izvedlo na objektu ____________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
Velikost objekta:     Vrednost pogodbe/leto: 

D. po pogodbi št. _______________________, z dne _________________ ,  

E. v obdobju od ______________  ______ do _____________  _______. 

                     mesec           leto            mesec          leto 

F.  Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z 
določili pogodbe. 

 
Izjavo podajamo na prošnjo izvajalca, za potrebe dokazila o referenci za javno 
naročilo za čiščenje poslovnih prostorov in opreme za naročnika Narodno in 
univerzitetno knjiţnico. 
 
 

Kontaktna oseba: 
________________________ 

 
Kraj: ____________________     

 Podpisnik: ___________________  
Datum: _____________________ 

Ţig 
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OBRAZEC 5a 

Naročnik:            
NUK 
Turjaška 1 
1001 Ljubljana 
 
Ponudnik: _______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI 
 
a. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
ZA PRAVNE OSEBE 

 
 
Kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih 
prostorov in opreme za potrebe naročnika NUK, Turjaška 1, Ljubljana, 
 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 
 
da naša druţba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku:  

 hudodelsko zdruţevanje, 

 nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 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 ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 

 pranje denarja. 
 
ter pooblaščamo NUK, Turjaška 1, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogojev v tem postopku od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o 
nekaznovanosti. 
 
Podatki o pravni osebi:    
Firma pravne osebe:     ______________________________ 
Sedeţ pravne osebe:    ______________________________ 
Občina sedeţa pravne osebe:   ______________________________ 
Številka vpisa v sodni register (št. vloţka):  ______________________________ 
Matična številka pravne osebe:   ______________________________ 
 

 
 
 

Kraj in datum: Ţig Podpis odgovorne osebe 
ponudnika 
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      OBRAZEC 5b 
   

 
b. IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE –  
ZA FIZIČNE OSEBE IN ZAKONITE ZASTOPNIKE PRAVNIH OSEB 

 
 
Ime in priimek: _____________________________ 
 
EMŠO:   _____________________________  
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen 
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: 

 hudodelsko zdruţevanje; 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine, 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 ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; 

 pranje denarja 
 

ter pooblaščam NUK, Turjaška 1, Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev 
v postopku oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca _______________, številka naročila 
______________, po postopku zbiranja ponudb, od Ministrstva za pravosodje pridobi 
potrdilo o nekaznovanosti. 
 
Osebni podatki osebe: 
 
EMŠO:      _________________________  
DATUM ROJSTVA:     _________________________ 
KRAJ ROJSTVA:     _________________________ 
OBČINA ROJSTVA:     _________________________ 
DRŢAVA ROJSTVA:  
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 
(ulica in hišna številka)    _________________________ 
(poštna številka in pošta)    _________________________ 
DRŢAVLJANSTVO:     _________________________ 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:          Podpis:  
 
 
 
 
OPOMBA: Če ima ponudnik – pravna oseba več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v 
zadostnem številu. V tem primeru vsak zakoniti zastopnik sam izpolni in podpiše obrazec. 
Ponudbi je treba priložiti izpolnjene in podpisane obrazce vseh zakonitih zastopnikov.    
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VZOREC POGODBE 

 
 
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŢNICA, Turjaška 1, 1001 Ljubljana, 
 
(matična številka) identifikacijska številka: 5056730 
davčna številka SI 79713513 
transakcijski račun: 01100-6030371984, 
 
ki jo zastopa ravnateljica Mateja Komel Snoj  
(v nadaljevanju naročnik) 
 
 
in 
 
 

matična številka: 
davčna številka: 
transakcijski račun: 
 
ki ga zastopa direktor  
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
 
 
 

skleneta naslednjo 
 

POGODBO O IZVAJANJU STORITEV ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV  
 
 
PODLAGA POGODBE 
 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 

16/08, 34/08, 19/10; v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel javno naročilo po odprtem postopku 

za izbiro izvajalca storitev čiščenja poslovnih prostorov in opreme naročnika na lokaciji 

Turjaška 1 in Leskovškova 12 v Ljubljani, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 

________, številka objave ______, in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 

__________, št. objave __________. 

- je naročnik na podlagi javnega naročila iz prejšnje alinee in prejetih ponudb, skladno z 

merili za ocenjevanje ponudb, s sklepom o izbiri številka __________________, z dne 

______________, izvajalca izbral kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega 

javnega naročila. 

 

Sestavni del te pogodbe so: 

- Priloga 1: Opis in specifikacija čiščenja poslovnih prostorov Narodne in univerzitetne 
knjiţnice, 

- pogoji javnega naročila iz razpisne dokumentacije, 

- ponudba izvajalca z dne __________, 

- cenik izrednih (posebej naročenih) čiščenj. 
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PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov in opreme za 

naročnika na lokaciji Turjaška ulica 1 površine 8624 m2 in Leskovškova 12 v površine 5435 

m2 v Ljubljani, za 2 leti od podpisa pogodbe.  

 

Seznam poslovnih prostorov, ki so predmet čiščenja po tej pogodbi, način, obseg ter 
pogostost čiščenja ter drugi tehnični podatki so razvidni iz priloge Opis in specifikacija 
čiščenja poslovnih prostorov Narodne in univerzitetne knjiţnice (priloga 1), ki je 
sestavni del te pogodbe.  
 

Izvajalec mora zagotoviti uporabo lastnih čistil in pripomočkov ter drugega potrošnega 

materiala po specifikaciji v prilogi 1 ter skladno s to pogodbo. 
 
V primeru adaptacij in drugih investicijskih posegov v poslovnih prostorih ali čiščenja oken 
nad 2,5 m višine naročnik naroči izvedbo dodatnega čiščenja. Cenik je sestavni del pogodbe. 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

3. člen  

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve čiščenja opravljal v obsegu, določenem s to pogodbo in 
prilogo 1, kvalitetno in na način, da ne bo moten delovni proces.  
 
Vsa dela, ki so predmet tega javnega naročila, se izvajajo po predhodnem dogovoru z 
naročnikom, med delavniki (od ponedeljka do petka) med 10. in 22. uro ter ob sobotah od 10. 
do 14. ure. Pisarne se praviloma čistijo po 16. uri, skladišča pa v času odprtosti, in sicer med 
10. in 17. uro, čitalnice in učilnice pa po končanih programih (čitalnice po 18. uri oziroma po 
20. uri, učilnice po 17. uri). Ves čas odprtosti knjiţnice mora biti prisotna vsaj ena oseba 
izvajalca, delo pa mora izvajalec organizirati tako, da bo zagotovljeno čiščenje po protokolu, 
navedenem v Opisu in specifikaciji čiščenja poslovnih prostorov Narodne in univerzitetne 
knjiţnice (Priloga 1).  
 
Izvajalec zagotavlja vsa potrebna čistilna sredstva, dezinfekcijska sredstva, vrečke za smeti 
ter drug potrošni material in čistilne rekvizite, razen toaletnih brisač, papirja in mila, ki jih 
zagotavlja naročnik. 
 
Pri opravljanju storitev mora izvajalec uporabljati le čistila in razkuţila, ki so mikrobiološko in 
dermatološko testirana. Izvajalec mora poskrbeti, da so delavci usposobljeni za varno 
uporabo čistil ter za oskrbo odpadkov skladno s predpisi o odpadkih. Razkuţila in čistila 
morajo biti testirana po metodologiji, ki je priznana v drţavi, kjer se preparat proizvaja. Čistila  
in razkuţila se morajo uporabljati skladno z navodili proizvajalca. Čistila morajo biti 
opremljena z navodilom za uporabo v slovenskem jeziku in ekološko ustrezna. 
Čistila morajo ustrezati Zakonu o standardizaciji (Ur. list RS, št. 59/99), Zakonu o splošni 
varnosti proizvodov (Ur. list, .št. 101/03) in Zakonu o kemikalijah (ZKem-UPB, Ur. list.RS, št. 
110/03 in 16/08). 
 
Naročnik zahteva, da se pri strojnem čiščenju in odstranjevanju starih premazov upoštevajo 
navodila proizvajalca čistil in premazov. Pri premazovanju morajo imeti delavci varnostne 
liste za proizvode, s katerimi se bodo impregnirala tla. 
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4. člen 
 
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, 
skladno z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili 
ter normativi. Pri svojem delu bo zagotovil spoštovanje predpisov s področja varstva okolja, 
varstva pri delu, poţarne varnosti, hišnega reda naročnika, vključno z določili za ravnanje s 
sistemom protivlomnega in protipoţarnega varovanja. 
 
Kontrolo kvalitete storitev bo za naročnika opravljal gospod Borut Osojnik oziroma od njega 
pooblaščena oseba. 
 
Naročnik poda reklamacijo na kvaliteto ali obseg opravljenih storitev nemudoma pisno, po 
telefonu ali ustno izvajalcu.  
 

Izvajalec je na podlagi naročnikove pripombe, podane skladno z določili tega člena, 

nepravilnosti pri izvajanju predmeta pogodbe dolţan odpraviti v roku 7 dni. 

 
Izvajalec je dolţan upravičeno reklamacijo obravnavati prvenstveno tako, da delo opravi ali 
pa izstavi dobropis naročniku. Če naročnik zahteva takojšnjo realizacijo opuščene ali slabo 
opravljene storitve, jo je izvajalec dolţan takoj opraviti, v tem primeru se mesečni znesek 
plačila za storitev ne zmanjša. 
 
V primeru, da je storitev, ki je navedena na računu izvajalca, nekvalitetno ali delno izvedena, 
in je to pisno dokumentirano, reklamacija pa ne rešena skladno z določili prejšnjih odstavkov 
tega člena, naročnik odpove pogodbo. 
  
V primeru, da se nekvalitetno ali delno izvajanje storitev ponavlja, naročnik izvajalca najprej 
pisno opozori, če pa se izvedba storitev v roku, ki ga je naročnik postavil v pisnem opozorilu, 
še vedno ne popravi oziroma se izvajalec ne odziva na opozorila naročnika, naročnik odpove 
pogodbo.  
 

5. člen 
 

V primeru, da delavci izvajalca pri svojem delu opazijo večje okvare, ki povzročajo škodo na 

premoţenju naročnika, morajo to takoj sporočiti naročnikovi kontaktni osebi. 

Izvajalec mora naročniku javljati tudi vse morebitne okvare na opremi in drobnem inventarju, 
ki bi jih povzročile čistilke/čistilci po svoji krivdi ali iz malomarnosti in jih je izvajalec dolţan 
odpraviti na lastne stroške.  
 
Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano odnašanje stvari in predmetov, ki so last 
naročnika.  
 

Izvajalec se nadalje zavezuje:  

 

- da med opravljanjem pogodbenih obveznosti ne bo dopustil oziroma omogočil vstopa v 

prostore naročnika nepooblaščenim osebam,  

- da ne bo za svoje potrebe uporabljal naročnikovih sredstev in naprav (telefon, telefaks, 

fotokopirne naprave, pisarniški material itn.),  

- da bo spoštoval vse značilnosti poslovanja naročnika, predvsem pa obveznost varovanja 

osebnih in zaupnih podatkov, v kolikor bi bil pri svojem delu na kakršen koli način 

seznanjen z njimi. 

- da po končanem čiščenju zapre vsa okna in zaklene vsa vrata, ključe pa izroči 

receptorju/varnostniku na recepciji objekta. 
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- svojim delavcem zagotoviti varstvo pri delu na način, določen s predpisi s področja varstva 

pri delu.  

 

Naročnik je dolţan zagotoviti, da so prostori in naprave, kjer se bo izvajalo čiščenje urejeni 
tako, da omogočajo varno delo ter opozoriti delavce izvajalca na specifične nevarnosti in 
ukrepe, da se tem nevarnostim izognejo. 

 
6. člen 

 

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki jo naklepno, iz malomarnosti ali nestrokovnosti 

povzročijo njegovi delavci. V kolikor izvajalec škode ne odpravi v roku in na način, kot ga 

določi naročnik, naročnik lahko izbere drugega izvajalca čiščenja, ki na stroške izvajalca po 

tej pogodbi odpravi škodo oz. si pridrţi pravico do ustreznega zmanjšanja mesečne cene 

čiščenja. 

 
Izvajalec je dolţan voditi evidenco prisotnosti čistilk/čistilcev v 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 na objektu, njegov čas prihoda in čas odhoda. 
 

Izvajalec se zaveţe, da bo naročniku ob podpisu pogodbe izročil seznam delavcev, ki bodo 

opravljali storitve čiščenja po tej pogodbi.  

 

Naročniku mora sproti sporočati vse spremembe glede delavcev, ki opravljajo storitve po tej 

pogodbi. 

 
Ob začetku dela oziroma spremembi delavca je izvajalec dolţan delavca uvesti v delo, ga 
seznaniti z načinom dela ter drugimi obveznostmi iz te pogodbe. 
 
Izvajalec bo pri izvajanju storitev čiščenja ravnal gospodarno pri porabi električne energije in 
vode ter z drugimi viri energije naročnika.  

 
 
 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

7. člen 

Naročnik je dolţan izvajalcu omogočiti brezplačno uporabo vode in elektrike, potrebne za 

opravljanje pogodbenih storitev. Izvajalec se sočasno zaveţe, da bo pri uporabi vode ter 

električne energije ravnal kot dober gospodar. 

 

Naročnik je dolţan izvajalcu zagotoviti primerne prostore za hrambo čistil in delovnih 

sredstev ter prostore za preoblačenje izvajalčevega osebja. 

 

Naročnik se obvezuje izvajalca seznaniti z vsemi značilnostmi svojega poslovanja ter drugimi 

informacijami, potrebnimi za nemoteno in kvalitetno izvajanje pogodbenih del. 

 

8. člen 

Pogodbena vrednost naročila po tej pogodbi mesečno znaša _______________ EUR brez 
DDV (z besedo: __________________________________________ EUR brez DDV).  
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V pogodbeni ceni ni vračunan ___ % DDV, ki ga je dolţan plačati naročnik. 
 
Z vračunanim DDV znaša pogodbena vrednost naročila mesečno _____________________ 
EUR (z besedo: ________________________________________ EUR z DDV). 
 
Skupna pogodbena vrednost naročila po tej pogodbi znaša ______________________ EUR 
brez DDV (z besedo: __________________________________________ EUR brez DDV).  
 
Z vračunanim DDV znaša skupna pogodbena vrednost naročila ______________________ 
EUR (z besedo: ________________________________________ EUR z DDV). 
 
Izvajalec zagotavlja fiksnost cen ves čas veljavnosti te pogodbe.  
 

Pogodbena cena vključuje vse stroške, povezane z izvajanjem storitev po tej pogodbi, 
vključno s stroški čistil in čistilnih pripomočkov ter drugih sredstev iz 3. člena te pogodbe, 
tako da naročnik, razen pogodbene cene, izvajalcu ni dolţan plačati nobenih drugih 
stroškov. 

 

PLAČILNI POGOJI 

 
9. člen 

Naročnik se obveţe, da bo račun za storitve iz te pogodbe poravnal v roku 30 dni od dneva 

prejema računa na TRR izvajalca ______________________ . 

 
Naročnik je dolţan reklamirati (sporni del) računa v roku 8 dni po njegovem prejemu. Rok za 
reklamacijo (spornega dela) računa začne teči naslednji dan od dneva prejema računa. Če 
zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa 
pri naročniku ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik naročnika. 
 
Rok za plačilo izpodbijanega dela računa začne teči znova po rešitvi reklamacije, to je po 
novi izstavitvi računa. Naknadno plačilo izpodbijanega dela računa ne šteje za naročnikovo 
zamudo s plačilom. 
 
Za obveznosti po tej pogodbi je plačilni rok 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa 
po opravljeni storitvi. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za 
zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.  
 

Pri zamudi s plačilom računa za opravljene storitve, naročnik izvajalcu dolguje zakonite 

zamudne obresti. 

 
10. člen  

 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del. 
 
 
POGODBENA KAZEN 
 

11. člen 
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Če naročnik ugotovi, da izvajalec storitev ne opravlja skladno z določili te pogodbe, o tem 
takoj pisno obvesti izvajalca. Izvajalec je dolţan nemudoma odpraviti vse nepravilnosti v 
zvezi z izvajanjem pogodbe. V kolikor tega nemudoma ne stori (zamuda s pravilno 
izpolnitvijo), ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 5 % mesečne cene določene v 
8. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se upošteva pri plačilu tako, da se plačilo za 
opravljene storitve za naslednji mesec zmanjša za znesek pogodbene kazni. Plačilo 
pogodbene kazni ne vpliva na naročnikovo pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine 
za škodo, ki jo je izvajalec povzročil naročniku s kršitvijo pogodbenih določil. 
 
 

12. člen 
 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana 
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubil, ponudil ali dal 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 ta pogodba nična. 

 
 
VELJAVNOST POGODBE 

13. člen 

Pogodba je sklenjena za določen čas, za obdobje dveh let po podpisu pogodbe.  

Pogodbeni stranki se strinjata, da naročnik lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka 
tudi pred iztekom njene veljavnosti, v primeru hujših kršitev določb te pogodbe, in sicer: 

 če izvajalec opravi storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, 
 če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in rokov izvedbe 

čiščenja ter ne odpravi posledic nekvalitetno opravljenih storitev čiščenja na 
zahtevo naročnika, 

 če izvajalec ne odpravi in ne poravna škode, ki so jo povzročili njegovi delavci,  
 če izvajalec ne spoštuje predpisov, navedenih v tej pogodbi in razpisni 

dokumentaciji.  
 
Odpoved je mogoča ob pogojih, da je bil kršitelj predhodno pisno opozorjen na odpravo 
kršitev pogodbe.  
 
Vsaka od pogodbenih strank lahko v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov odpove to pogodbo 
s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok 
prične teči z dnem prejema priporočene poštne pošiljke. 
 
Pogodba začne veljati in se uporabljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 
14. člen 

 
Dopolnitve in spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki. 
 
Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega 
zakonika in drugih veljavnih predpisov. 
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KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 
Pogodbeni stranki se bosta vzdrţali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim 
običajem, in bosta morebitne spore v okviru te pogodbe reševali sporazumno. V nasprotnem 
primeru je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 

16. člen 
 
Odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe je: 
- na strani naročnika: Borut Osojnik, GSM 031658054, el. naslov: borut.osojnik@nuk.uni-lj.si  
 
- na strani izvajalca:  ______________________________________________________  
 
 
 

17. člen 
 
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda 
in izvajalec 2 (dva) izvoda. 
 
 
 
 
 
 
 
Številka pogodbe: 
 

Številka pogodbe: 

V Ljubljani, ___________________ V___________________, ___________ 
 
 

 

NAROČNIK: 
 

IZVAJALEC: 

Narodna in univerzitetna knjiţnica 
Mateja Komel Snoj, ravnateljica 

 

  
 

mailto:borut.osojnik@nuk.uni-lj.si
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 Priloga 1 
Opis in specifikacija čiščenja poslovnih prostorov Narodne in univerzitetne knjiţnice 
 
Narodna in univerzitetna knjiţnica obratuje na dveh lokacijah, ki sta predmet izvedbe storitve 
čiščenja poslovnih prostorov: 
 
Lokacija     Površina 
Turjaška 1     8624 m2 
Leskoškova 12     5435 m2  
 
Vsa dela se izvajajo po predhodnem dogovoru z naročnikom, med delavniki med 10. in 22. 
uro in ob sobotah med 10. in 14. uro. Pisarne se načeloma čistijo po 16. uri, skladišča v času 
odprtosti pa med 10. in 17. uro, čitalnice in učilnice pa po končanih programih (čitalnice po 
18. uri oziroma po 20. uri, učilnice po 17. uri). Naročnik mora delo organizirati in izvajati tako, 
da ne bo moten delovni proces naročnika. Ves čas odprtosti knjiţnice mora biti prisotna vsaj 
1 oseba izvajalca, delo pa mora izvajalec organizirati tako, da bo zagotovljeno čiščenje po 
protokolu opisanem v predmetni razpisni dokumentaciji oz. pogodbi. 

 
V nadaljevanju so podani tipi prostorov z opisom in specifikacijo rednih storitev čiščenja. 

POSLOVNI IN PISARNISKI PROSTORI: 

Površina Turjaška 1:       1537 m2 
 
Tla: parket 
 

Površina Leskoškova 12:         577 m2 

Tla: parket 

Dnevno čiščenje zajema: 

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov 

 brisanje prahu s prostih delovnih površin, miz in okenskih polic, 

 brisanje prahu s telefonov, svetilk, drobnega inventarja ter nevtralnih delov 
računalnika 

 brisanje kljuk in odstranjevanje prstnih odtisov s pohištva, vrat in odstranjevanje 
prstnih odtisov z vseh steklenih površin v dosegu rok 

 sesanje, suho in vlaţno brisanje talnih površin 

 odstranjevanje madeţev, ki so se na talnih oblogah pojavile čez dan 

 namestitev stolov, miz,  klopi in druge opreme v ustaljeno razporeditev 
 
Tedensko čiščenje: 
 

 odstranjevanje pajčevin 

 zalivanje sobnih rastlin 
 
Mesečno čiščenje: 
 

 čiščenje zunanjosti pohištva in vrat 

 čiščenje grelnih teles 

 čiščenje vtičnic in stikal 

 čiščenje podnoţja stolov in miz 
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IZPOSOJEVALNI SERVIS 

Površina Turjaška 1:         60 m2 

Tla:parket 

Tehnologija čiščenja je enaka čiščenju pisarn, doda se: 
 

 ne čistijo se police, kjer so knjige, razen po dogovoru in ob prisotnosti 
pristojnega delavca NUK 

 dnevno se čisti zunanjost predalov, kjer so evidenčni kartoni 
 
 
VELIKA ČITALNICA, UČILNICA, EKSPEDIT, GARDEROBE OBISKOVALCEV, 
FOTOKOPIRNICA, RAZSTAVNA DVORANA, DRUGE ČITALNICE 

Površina Turjaška 1:       1650 m2 

Tla : parket 

Površina Leskoškova 12:           135 m2 

Tla: parket 

Tehnologija čiščenja je enaka čiščenju poslovnih prostorov. 

V primeru izvajanja dodatnih programov se čitalnice in učilnice dodatno čistijo  po dogovoru. 

SANITARNI PROSTORI 

Površina Turjaška 1:                   170 m2 

Tla: teraco 

Površina Leskoškova 12:         79 m2 

Tla: ploščice      

Dnevno čiščenje: 

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov, 

 nameščanje mila, papirnatih brisač in toaletnega papirja 

 čiščenje WC školjk, pisoarjev,  ogledal, pip, umivalnikov, polic  in druge opreme 

  vlaţno brisanje tal 

 čiščenje kljuk in prstnih odtisov na vratih 

 brisanje okenskih polic 
 

Tedensko čiščenje: 

 temeljito čiščenje stenske keramike 

 dezinfekcija WC školjk in pisoarjev 

 odstranjevanje vodnega in urinskega kamna 

 temeljito čiščenje vrat in kljuk 

 odstranjevanje pajčevin 



27 

 

 
Javni sanitarni prostori: 

 Čiščenje se izvaja v obliki deţurstev in redno kontrolo vsako uro od 11. do 20. 
ure 

 
 
HODNIKI, AVLE, STOPNIŠČA, DVIGALA 

Površina Turjaška 1:        1804 m2 

Tla: teraco, kamen 

Površina Leskoškova 12:         354 m2 

Tla: Ploščice 

Dnevno čiščenje: 

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov  

 brisanje okenskih polic 

 čiščenje prstnih odtisov na vratih, steklenih površinah na prehodnih oz. nihajnih 
vratih in  dvigalu 

 čiščenje predpraţnikov pred vhodi 
 
 
Tedensko čiščenje: 

 odstranjevanje pajčevin 

 vlaţno brisanje ali sesanje talnih površin 

 čiščenje ograj stopnišča 
 
ČAJNE KUHINJE 

Površina Turjaška 1:            10 m2 

Tla: parket 

Površina: Leskoškova 12:            18 m2 

Tla: ploščice 

Dnevno čiščenje: 

 pomivanje reprezentančne posode 

 brisanje delovnega pulta, pomivalnega korita, štedilnika, miz in stolov 

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov, 

 vlaţno brisanje tal 

 brisanje prstnih odtisov z zunanjih delov kuhinjskih omar 
 

Tedensko čiščenje 
 

- odstranjevanje pajčevin 

Letna čiščenja:  

 2 x letno odtajevanje in čiščenje notranjosti hladilnika (termin:po dogovoru z 
naročnikom) 

 1 x letno pomivanje notranjosti kuhinjskih omar in inventarja 
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NUK CAFFE BAR 
 
Površina Turjaška 1:           210 m2 

 
Tla: parket 
 
Tehnologija čiščenja je enaka čiščenju za poslovne 
prostore. 
 
EKSPEDIT 
 
Površina Leskoškova 12:          60 m2 
 
       
Tla: parket 
 

Tehnologija čiščenja je enaka čiščenju za poslovne prostore. 

Prostori se čistijo ob prisotnosti delavca. 

Posebnosti: 

 brisanje prahu s prostih delovnih površin 

 brisanje prahu s prostih polic 

 sesanje talnih površin 

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika 1 x tedensko z obveznim 
ločevanjem odpadkov 

 vlaţno brisanje talnih površin - paziti, da voda in čistila niso nikoli v bliţini 
gradiva, ki so na niţjih policah. 

 
 
VRATARNICA 
 
Površina Turjaška 1:         20 m2 
 
Tla: parket 
 
Površina Leskoškova 12:         10 m2 
 
Tla: parket 
 
Tehnologija čiščenja je enaka čiščenju za poslovne prostore. 
 
 
RAČUNALNIŠKI PROSTORI 
(čistijo se ob prisotnosti zaposlenih) 

Površina Turjaška 1:        215 m2 

Tla: tapison 

Površina Leskoškova 12:         36 m2 

Tla: tapison 
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1 x tedensko: 

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov 

 brisanje prahu s prostih delovnih površin, miz in okenskih polic, telefonov, 
brisanje kljuk in odstranjevanje prstnih odtisov s pohištva, vrat ter 
odstranjevanje prstnih odtisov z vseh steklenih površin v dosegu rok 

 globinsko strojno sesanje tal 

 odstranjevanje madeţev, ki so se na talnih oblogah pojavile čez dan 

 sesanje zidanih polic, cevi in ostalih instalacijskih naprav 
 
1 x mesečno 

 temeljito globinsko strojno sesanje vozlišč v računskem centru ob prisotnosti in 
pod nadzorom zaposlenega delavca NUK 

 
 
RAČUNALNIŠKI CENTER 
(obvezno v prisotnosti odgovorne osebe NUK) 
 
Površina Leskoškova 12:        150 m2 
 
Tla: beton, pvc 
 
3 x letno sesanje, čiščenje z mokro krpo za tehnične prostore 
 
1 x letno sesanje, čiščenje z mokro krpo za računalniški prostor 
 
LABORATORIJ 
(ob prisotnosti zaposlenega delavca NUK) 
 
Površina Leskoškova 12:        20 m2 
 
Tla: ploščice 
 
Dnevno čiščenje:  

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov 

 čiščenje korit (če so prazna) in umivalnika 
 
Tedensko čiščenje: 

 sesanje in vlaţno brisanje talnih površin 

 brisanje prahu s prostih polic 

 čiščenje vtičnic in stikal 

 odstranjevanje pajčevin 

 brisanje prahu s prostih delovnih površin 

 čiščenje zunanjega stekla digestorijev 

 brisanje kljuk in odstranjevanje prstnih odtisov s pohištva, vrat in odstranjevanje 
prstnih odtisov z vseh steklenih površin v dosegu rok 

 
RESTAVRATORSKA DELAVNICA IN KNJIGOVEZNICA 
(ob prisotnosti zaposlenega delavca NUK) 

Površina Leskoškova 12:        326 m2 

Tla: parket 

Dnevno čiščenje: 
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 praznjenje košev za smeti in odvoz do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov 

 sesanje ali vlaţno brisanje talnih površin 

 brisanje prahu s prostih površin 
 

Tedensko čiščenje: 

 odstranjevanje pajčevin 

 brisanje kljuk, odstranjevanje prstnih odtisov z vrat 
 
 

SKLADIŠČE 
 
Površina Turjaška 1:       2531 m2 
 
Tla: teraco 
 
Skladišča na Turjaški 1, Ljubljana, se čistijo v času odprtosti med 10. uro in 17 uro, ob 
prisotnosti zaposlenega delavca NUK. 
 
Dnevno čiščenje: 

 brisanje prahu s prostih delovnih površin 

 praznjenje košev za smeti in transport do zabojnika z obveznim ločevanjem 
odpadkov 
 

Tedensko čiščenje: 

 vlaţno brisanje in sesanje talnih površin 

 brisanje prahu s prostih polic in druge opreme za shranjevanje gradiv 
 

Mesečno čiščenje: 

 čiščenje popolnjenih polic in druge opreme za shranjevanje gradiv ter gradiva s 
primerno usposobljenim kadrom in ustreznimi sredstvi pod nadzorom  
strokovnjaka  NUK za hranjenje knjiţnega gradiva (razpraševanje)  

 
 
 
SKLADIŠČE 
 
Površina Leskoškova 12:       3436 m2 
 
Tla: beton 
 

 1 X tedensko, in sicer od 9. ure do 13. ure, ko je prisoten skladiščnik . 
Tehnologija čiščenja je enaka kot v skladiščih NUK Turjaška 1, Ljubljana. 

 
 
ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE IN FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA 
 
Leskoškova 12 in Turjaška 1: 
 
Dnevno čiščenje: 

 pobiranje smeti pred vhodom in v neposredni okolici 

 pometanje pred vhodom v zgradbo 

 pobiranje smeti okrog zabojnika za smeti 
 

Tedensko čiščenje: 
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 pometanje okrog zabojnika za smeti in pod zabojnikom 
 
V zimskem času sprotno čiščenje snega na pešpoteh, dostopih do stavbe in dovoznih 
površinah. Soljenje vhodnih površin(samo Turjaška1) 
 
 
 
ČIŠČENJE ATRIJEV, TERAS, BALKONOV 
 
Površina Turjaška  1:       351 m2 
 
Tla: beton 
 
Dnevno čiščenje: 

 pobiranje smeti, listja 

 pometanje , odstranjevanje golobjih in drugih odpadkov 
 
STROJNICE IN OSTALI TEHNIČNI PROSTORI 
 
Površina Turjaška 1:         66 m2 
 
Tla: beton  
 
Površina Leskoškova 12:       250 m2 
 
Tla: beton 
          
Mesečno čiščenje: 

 sesanje in vlaţno brisanje talnih površin 
 
 
LETNO ČIŠČENJE: 
 
2x letno obsega čiščenje notranjih in zunanjih stekel do višine 2,5 m. Površina Turjaška 1 
2300 m2. 
 
2x letno temeljito strojno čiščenje tal s talnimi premazi(Turjaška 1 in Leskoškova 12). 
 
1x letno temeljito čiščenje vseh lesenih površin((Turjaška 1 in Leskoškova 12). 
 
Letne aktivnosti se izvajajo v skladu s terminskim planom. Za letne aktivnosti naročnik potrdi 
izvedbo storitve s posebnim podpisanim delovnim nalogom. 
 
Izvajalec je dolţan voditi mesečne evidenčne liste za prisotnost na objektih.  
 
Izvajalec zagotavlja vsa potrebna čistilna sredstva, vrečke za smeti ter drugi potrošni 
material in čistilne rekvizite razen toaletnih brisač, papirja in mila, ki jih zagotavlja naročnik. 
 
Naročnik zahteva, da se pri strojnem čiščenju in odstranjevanju starih premazov upoštevajo 
navodila proizvajalca čistil in premazov. Pri premazovanju morajo imeti delavci varnostne 
liste za proizvode s katerimi se bodo impregnirala tla. 
 
V primeru adaptacij in drugih investicijskih posegov v poslovnih prostorih ali čiščenje oken 
nad 2,5 m višine naročnik naroči dodatno čiščenje, za kar mora izvajalec predloţiti 
cenik(cena/m2), ki je sestavni del pogodbe. 
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Naročnik izvajalcu brezplačno zagotavlja električno energijo, vodo, garderobne prostore ter 
shrambe za shranjevanje čistil in čistilne pripomočke. 
 
Izvajalec je dolţan zagotoviti kakovostno izvajanje storitev in spoštovanje predpisov s 
področja varstva okolja, varstva pri delu, poţarne varnosti in hišnega reda naročnika. 
 
 
 
 
 

 

 
 


