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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 
16/2008, 34/2008, 19/2010, v nadaljevanju ZJN-2), Mestna občina Koper vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za
»Čiščenje prostorov občinske uprave Mestne občine Koper«. Obseg navedenih del je 
razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji. 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet 
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega 
naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 08.10.2010 do vključno 12. ure, v 
sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Romi Kofol, Urad za splošne zadeve, telefonska številka: 05 
6646 295.
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2.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

2.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila: 

 Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 
v nadaljevanju ZJN-2),

 Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07, v 
nadaljevanju ZRPJN-UPB5), 

 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ,
56/02, 109/2008 in 49/2009), 

 Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list 
RS, št. 99/2009),

 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01,32/04 in 40/2007),
 Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 

78/99, 97/00 – odl. US in 64/01),
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010)-v 

nadaljevanju protikorupcijska določba,
 Normativi in tehnologija dnevnega čiščenja pisarniških prostorov (Portal slovenske 

obrti),
 Priloga k normativom dnevnega čiščenja pisarniških poslovnih prostorov (Portal 

slovenske obrti),
 Kodeks poklicne etike članov sekcije čistilcev objektov (Portal slovenske obrti-

www.ozs.si),
 drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša 

javno naročilo;
 Pravilnika Mestne občine Koper o osebnih in zaupnih podatkih ter varovanju le teh, 

št. 071-1/2009 z dne 1.12.2009
 Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07 in 

94/07-UPB1.

2.2. Jezik v ponudbi

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

2.3. Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila

Rok izvajanja del je 1 leto (dvanajst mesecev) od podpisa pogodbe, s trimesečnim 
poskusnim delom.

2.4. Pogoji za popolno ponudbo

Popolna ponudba je tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 
primerna.

Za pravočasno se šteje ponudba, ki je prispela do roka določenega v točki 2.6 razpisne 
dokumentacije.

Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti:
 izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe,
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 izpolnjena izjava o izpolnjevanju pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2,
 podpisan predlog pogodbe.

Za neprimerno se šteje ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta 
javnega naročila in zato ne izpolnjuje zahtev naročnika v celoti. Kot nesprejemljiva pa je tista 
ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.

V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (napake pri 
seštevanju, množenju), bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena računska napaka pisno 
pozvan k podaji soglasja za popravo računske napake (le-ta se bo upoštevala kot 
komercialni popust.) V kolikor ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za 
popravo računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Popravek 
računske napake bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 78. člen ZJN-2.
V primeru, da obstaja razlika med zneski izraženi s številkami in zneski izraženi z besedami 
bodo merodajni zneski izraženi z besedami.

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi 
črkami. Razpisno dokumentacijo, ki mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in 
ožigosana z žigom ponudnika, ponudnik vrne skupno s predložitvijo ponudbe. Morebitne 
popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.
Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse zgoraj navedene dokumente. 
Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot 
nepopolno zavrne.

2.5. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala 
javnih naročil najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je 
bila zahteva posredovana pravočasno  preko portala javnih naročil. 

Do poteka roka za oddajo ponudb lahko naročnik spreminja ali dopolni razpisno 
dokumentacijo, vendar bo v tem primeru, in če bo potrebno, ustrezno podaljšal rok za 
oddajo.

Če bo naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno 
dokumentacijo, bo spremembo oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije v obliki 
»dopolnila« posredoval na portal javnih naročil.

Če bodo dopolnilni dokumenti preobširni, če se lahko pripravi ponudba le po ogledu kraja 
izvršitve javnega naročila in po pregledu dopolnilnih listin na kraju samem, ali če bo naročnik 
spremenil in dopolnil razpisno dokumentacijo tri dni ali manj pred rokom, določenim za 
oddajo ponudb,  bo naročnik glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok 
za preložitev ponudb. 

Naročnik bo za ponudnike organiziral ogled prostorov ter razgovor z odgovorno 
osebo naročnika in sicer 05.10.2010 ob 10.uri (zborno mesto je vhodna avla Verdijeve 
10, 6000 Koper).

2.6. Način, kraj in rok za predložitev ponudbe

Ponudnik natisne razpisno dokumentacijo, ki je priložena objavi na portalu Mestne občine 
Koper in jo izpolni. 
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Celotna ponudbena dokumentacija mora biti zvezana z vrvico v celoto ali zapečatena ali 
drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, 
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata, ter da je omogočeno listanje 
tako opremljene dokumentacije.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti 
naslov pošiljatelja. Na prednji strani mora biti označeno:

“NE ODPIRAJ! – Ponudba za Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Koper, št. 
023-17/2010«

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov:  Mestna občina Koper, Urad za splošne 
zadeve,  Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne 
občine Koper na Verdijevi ulici 10 v Kopru.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov 
naročnika ali je oddana osebno do 08.10. 2010 do vključno 12,00 ure. Ponudbe oddane po 
tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

2.7. Mesto, kraj in čas odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 08.10.2010 ob 13.00 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, 
Verdijeva ulica 10, Koper.

Odpiranje ponudb bo vodila odgovorna oseba, imenovana s sklepom župana, 023-17/2010, 
z dne 22.10.2010

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim 
pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne rabijo predstavniki ponudnikov, ki so 
registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati 
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

2.8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika

Merili za izbor najugodnejšega ponudnika sta cena in reference.

2.8.1. Vrednotenje meril

Ob izpolnjevanju vseh pogojev naročnika so merila za ocenjevanje ponudb:

Opis merila % vrednosti skupne ocene

ponudbena cena 70

reference 30

Oddaja naročila bo izvedena na podlagi cenitve ponudb po navedenih merilih, kar 
pomeni, da najcenejši ponudnik ni hkrati tudi najugodnejši ponudnik.

>   Izračun merila ponudbene cene
Od vseh popolnih ponudb se izračuna povprečna ponudbena cena, ki je izhodišče za 
izračun procentualnega deleža posameznih ponudbenih cen, v primerjavi z najnižjo 
ponudbeno ceno. Najnižja ponudbena cena prejme maksimalni delež 70% oz. 70 točk, 
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določenih za to merilo. Delež naslednjih ponudbenih cen pa se izračuna v skladu z 
naslednjo formulo:
Maksimalno število točk (%) - ((ponudbena cena - najnižja ponudbena cena): 
(povprečna ponudbena cena) x 100(%))
Maksimalni delež merila v sistemu ocenjevalnih meril znaša 70%.

>   Izračun merila reference ponudnika in vodstvenega osebja
Naročnik bo vrednotil reference ponudnika in vodstvenega osebja ponudnika, ki so po naravi 
in pogojih enaka razpisanim in jih ponudnik lahko izkaže za obdobje zadnjih petih let1:

Reference Število točk

1 (najmanj ena referenca je pogoj) 0

2 10

3-4 15

5 20

Več kot 5 30

Maksimalni delež merila v sistemu ocenjevalnih meril znaša 30%.

2.9. Veljavnost ponudbe

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do 08.11.2010.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve 
pogodbe z izbranim ponudnikom. 

3.0. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku

 Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedeni v Navodilih, so urejeni v vzorcu 
pogodbe.

 Objekti naročnika so videonadzorovani. V poslovni stavbi na Verdijevi 10 se nahaja 
varnostnik med in tudi izven poslovnega delovnega časa naročnika in sicer do 19. 
ure.

 Izvajalec del mora dostaviti spisek pooblaščenih oseb za delo in opredeliti katere so 
zadolžene za posamezna dela ter morebitno zamenjavo. Poleg tega morajo biti 
pooblaščene delavke izvajalca ustrezno označene s priponko za identifikacijo.

 Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za 
naročnika ne bodo sprejemljive.

 Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom 
nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo 
ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel 
ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. 

 Naročnik si pridržuje pravico preklicati že objavljen razpis, brez kakršnekoli 
odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

 Naročnik lahko kadarkoli prekine pogodbo s pismenim obvestilom izvajalcu, brez 
kompenzacije za izvajalca, v primeru uvedbe stečajnega postopka ali če postane 
kakorkoli insolventen, pri čemer taka prekinitev ne prejudicira ali učinkuje na pravice 
ukrepov ali odškodnin, ki so nastale ali ki bodo nastale potem za naročnika.

                                                            
1 Ponudnik ponudbi priloži seznam referenc. Odgovorna oseba naročnika lahko reference preveri pri navedenih 
naročnikih, zato mora ponudnik poleg vsake reference navesti naročnikovo odgovorno osebo in telefonsko 
številko, na kateri je ta dosegljiva.
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 Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi pogajanja 
(2.odstavek 30.člena ZJN-2).

3.1. Protikorupcijska klavzula

»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 dolžnega 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.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS  45/10)

3.2. Poslovna skrivnost

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni 
dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano 
»POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« oziroma tiste podatke, ki jih kot takšne določa 
veljavna zakonodaja.
Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso 
vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki 
so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za 
namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v 
razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju 
postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje 
zaupnosti tako dobljenih podatkov.
Pri določanju poslovne skrivnosti morajo ponudniki upoštevati določbo 22. člena ZJN-2, ki v 
drugem odstavku določa, da so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, 
vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko 
najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih 
meril.

3.2. Zahtevek za revizijo

V skladu z 12. členom ZRPJN-UPB5 se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZRPJN-UPB5
ne določa drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila  je rok za vložitev zahtevka za revizijo 
deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. 

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v predpisanem znesku na transakcijski 
račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS, sklic 
16110-7111290-065782010 v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja. 

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za 
revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za 
revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po 
pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 
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Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN-UPB5.

Izjavljamo,
da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter

pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila št. JN-S-45/2010,
za »Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Koper«,

da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe.

Kraj in datum: PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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3. OBRAZEC PONUDBE

3.1. PONUDNIK:

Sedež     

MATIČNA ŠTEVILKA 
  
Zakoniti zastopnik

ID za DDV    

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe

Telefonska številka

številka  faksa

Kontaktna oseba ponudnika

Tel. številka mobilnega telefona kontaktne osebe ponudnika

Elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: (ustrezno obkroži)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo: 

o samostojno-kot samostojen ponudnik, 
o s podizvajalci- kot samostojen ponudnik s podizvajalci, 
o skupno ponudbo –kot partner v skupini ponudnikov,

3.2. PREDRAČUN po opisu javnega naročila v poglavju št. 5 razpisne dokumentacije:

SKUPAJ : __________ EUR

POPUST: __________ EUR 
Popust: ____ %

DDV: __________ EUR 

SKUPAJ (končna cena z DDV):  ______________________ EUR

3.3. OPCIJA PONUDBE:
Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 08.11.2010.

Kraj in datum:
PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOST

IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZJN-2

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Čiščenje prostorov občinske uprave Mestne občine 
Koper

1. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
Zap. št. POGOJI

1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.

2.

Kot ponudnik in tudi naš zakoniti zastopnik nismo pravnomočno obsojeni zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko 
združevanje, 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 ES v smislu 1. 
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov ES, pranje denarja

3. Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.

4.
Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
naročila (če ga zakon zahteva).

5.
Imamo boniteto oziroma izkaz banke, s katerim dokazujemo finančno in poslovno 
sposobnost.

6.
Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in imamo reference pri 
opravljanju razpisanih del oz. dobav blaga 

7.
Zavezujemo se v skladu z določili prve, druge in tretje alinee 5. člena Odredbe o 
finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99, 97/00 –
odl. US in 64/01).

2. Dodatni pogoj naročnika:

 Da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri 
izvajanju čiščenja prostorov vsaj pri enem naročniku, ki so po naravi in 
pogojih izvedbe podobna razpisanim in vredna najmanj 60.000,00 EUR. 
Ponudnik priloži seznam izvedenih storitev v zadnjih petih letih.
Odgovorna oseba naročnika lahko reference preveri pri navedenih naročnikih, 
zato mora ponudnik poleg vsake reference navesti naročnikovo odgovorno 
osebo in telefonsko številko, na kateri je ta dosegljiva.

3. S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

o da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna 
pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki 
bodo sposobni izvesti  razpisana dela. 

o da nam ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s 
poslovanjem naročnika.
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o da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo 
javnega naročila;

o da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 
zadnjih petih letih.

Datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

..............................................................
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5. OPIS JAVNEGA NAROČILA

5.1. Predmet javnega naročila je:

ČIŠČENJE PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE S PRIPADAJOČIMI SANITARNIMI 
PROSTORI, HODNIKI, STEKLENE POVRŠINE, DVORIŠČE MESTNE OBČINE KOPER 
VERDIJEVA  6 in 10, PRETORSKE PALAČE  ter OBČINSKI INŠPEKTORAT OB ŠPORTNI 
DVORANI BONIFIKA V SKUPNI IZMERI cca 3.719,83 m2

Predmet čiščenja

parket 1.285,04 m2
laminat 847,70 m2
kamen v prostorih 319,42 m2
kamen dvorišče 140,00 m2
keramika 232,61 m2
PVC talna obloga 172,63 m2
marmor 303,79 m2
terrazzo Venezziano 368,64 m2
tekač 50,00 m2

Vse   SKUPAJ 3.719,83 m2

tepihi 2 kos

Steklene površine (okna, vrata, 
ograje)

495   m2

zavese klasične tekstilne dekorativne 
(kem. čiščenje)

260   m2

zavese lamelne, panelne 320   m2

svetila, lestenci 13   kos
svetila, stenske luči 36   kos
svetila, stropne  luči (plafoniere) 27   kos
okenska AL žaluzija 25 mm 100   m2

5.2. Ponudnik mora za čiščenje poslovnih prostorov zagotoviti, kot sledi;

1. Čiščenje Verdijeve 10, 
petkrat tedensko, urnik: od ponedeljka do četrtka od 15.30 do 19.00, v petek od 
13.30 do 19.00, sobota in nedelja oziroma prazniki po dogovoru z naročnikom

2. Čiščenje Verdijeve 6, 
petkrat tedensko, urnik: od ponedeljka do četrtka od 15.30 do 19.00, v petek od 
13.30 do 19.00, sobota in nedelja oziroma prazniki po dogovoru z naročnikom

3. Čiščenje Pretorske palače 
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- od ponedeljka do petka 3 ure na dan, urnik: po dogovoru z odgovorno osebo 
naročnika;

- ob sobotah, 1 uro pred in 1 uro po porokah;
- nedelja oziroma prazniki po dogovoru z naročnikom;
- ob prireditvah in ob prihodu večjega števila obiskovalcev (ladje, večje prireditve) 

mora biti zagotovljeno dežurstvo, urnik: po dogovoru z odgovorno osebo 
naročnika.

4. Čiščenje prostorov Občinskega inšpektorata (objekt dvorana Bonifika), 
petkrat tedensko, urnik od 16.00 do 19.00, sobota, nedelja in prazniki po potrebi in 
predhodnim dogovorom z odgovorno osebo naročnika. 

Prisotnost se registrira na način in v dogovoru z naročnikom. Ponudnik mora naročniku 
predati osebne podatke delavk oz. delavcev ter dokazila o zaposlitvi.

Če pride pri izvajanju del po sprejetem terminskem planu izvajalec v zamudo, ima naročnik 
pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2%o od skupne pogodbene cene za 
vsak zamujeni dan. Pogodbena kazen lahko znaša največ 15% od skupne pogodbene cene.

5.3. Obseg del

Pri rednem dnevnem čiščenju prostorov morajo biti opravljena naslednja dela:

- dnevno suho in mokro odstranjevanje prahu in drugih nečistoč s tlakov, tekačev,
pisarniške opreme in aparatov, vratnih kril, okenskih okvirjev in polic, namiznih 
svetlobnih teles, stopniščne ograje, z nabavo in uporabo ekološko neoporečnih čistil,

- dnevno čiščenje priročne mini kuhinje (2 kuhinji);
- dnevno odstranjevanje madežev s podov;
- dnevno izpraznjevanje in čiščenje košev za smeti z nabavo vrečk za odpadke;
- dnevno čiščenje steklenih površin na delovnih pultih, vhodnih in prehodnih vratih,
- dnevno čiščenje dvorišča Pretorska palače;
- dnevno čiščenje sanitarij, kompletno z vrečkami za odpadke, polnjenje podajalnikov s 

toaletnimi brisačami, papirjem, milom, vrečkami za damske vložke, oblog za WC 
školjke, menjava metlic, izpraznjevanje košev za smeti ter odnašanje smeti v 
kontejnerje;

- dnevno prezračevanje prostorov z obvezo zapiranja oken po zaključku del v 
posameznem prostoru.

Pri občasnih čiščenjih morajo biti opravljena naslednja dela:

- čiščenje, pomivanje steklenih površin (okna)  4 x letno;
- čiščenje tepihov 4 x letno;
- čiščenje, pomivanje steklenih površin na Verdijevi 10 (vhodna avla, sprejemna 

pisarna, sejna soba v pritličju in prvem nadstropju, pisarna župana in direktorice ter 
Pretorska palača (poročna dvorana in sejna soba)  1x mesečno;

- sesanje lamelnih in panelnih zaves 2 x letno;
- snemanje, pranje in ponovno obešanje lamelnih zaves  1 x letno;
- pranje klasičnih tekstilnih zaves (kemično čiščenje) s snemanjem in ponovnim 

obešanjem 2 x letno;
- strojno čiščenje kamnitih talnih oblog z ustreznimi premazi in poliranje  (kamen, 

keramika in marmor) 1 x letno;
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- globinsko in kemično čiščenje oblazinjenega pohištva in stolov 1 x letno;
- čiščenje svetlobnih teles in pomivanje stekel svetlobnih teles 2 x letno;
- čiščenje AL, PVC žaluzij 1 x letno;
- brušenje in premaz linoleja v prostorih Občinskega inšpektorata ob športni dvorani 

Bonifika  1x letno.

5.4. Splošno: 

o Ceno se izračuna oz. določi za čiščenje celotne kvadrature po zgoraj opisanem 
seznamu to je redna in občasna čiščenja za dobo enega meseca. Cena mora 
vsebovati vse stroške dela z vključenimi čistili.

o Cena je fiksna do zaključka del.

o Tako redna kot občasna čiščenja usklajujeta in pregledujeta odgovorni osebi 
naročnika in izvajalca. Prav tako mora odgovorna oseba izvajalca ob zaključku 
meseca podati končno poročilo izvedenih del po popisu iz točke 5.3.. Poročilo potrdi 
odgovorna oseba naročnika. Potrjeno poročilo je podlaga za izdajo računa za pretekli 
mesec.

o Za storitve čiščenja, ki niso predmet te pogodbe in jih naročnik naroči dodatno (višja 
sila, izredni dogodki,…) bo naročnik izvedel pogajanja in sklenil aneks k osnovni 
pogodbi kot to določa in predvideva zakonodaja s področja javnega naročanja.
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6. PREDLOG POGODBE    
                                            

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, 
upravljavec občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
Identifikacijska številka za DDV SI40016803
matična številka 5874424

in
_____________________, s sedežem v _______________________, ki ga zastopa 
______________________________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), 

Identifikacijska številka za DDV _________________
matična številka__________________

skleneta naslednjo

P O G O D B O

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek zbiranja ponudb po 
predhodni objavi  v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) za Čiščenje prostorov
občinske uprave Mestne občine Koper, ki mora biti izveden v obsegu določenem v popisu 
del iz javnega naročila. 

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik s ponudbo št. -----, z dne-----.

2. člen

Izvajalec se zavezuje v skladu s to pogodbo:

Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca sta sestavni del te pogodbe.

3. člen

Pogodbena vrednost znaša ______________________________EUR (z besedo: 
______________________________________) 

Cena vključuje 20 % davek na dodano vrednost in je fiksna do zaključka pogodbenih 
obveznosti.

4. člen

Izvajalec se obvezuje naročeno delo opraviti v  sodelovanju z  naročnikom  na  način in pod 
pogoji,  ki so predvideni v ponudbi iz 1. člena te pogodbe.

...... (dodati iz ponudbe in razpisne dokumentacije)

Izvajalec je uveden v delo, ko prejme od naročnika obojestransko podpisano pogodbo.
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           5. člen

Naročnik bo sredstva za izvedbo javnega naročila, ki je predmet te pogodbe, nakazal na 
TRR izvajalca številka: ____________________________________________ odprt pri  
banki _______________________________, in sicer 30. dan po prejemu posameznega 
mesečnega računa in končnega računa.

6.člen

Naročnik se obvezuje:
- ob podpisu pogodbe uvesti izvajalca v delo z vso razpoložljivo dokumentacijo in 

informacijami, ki so potrebne za realizacijo storitve,
- zagotoviti dostop do lokacij, ki so predmet storitve,
- sodelovati s izvajalcem s ciljem, da se izvedba storitve izvrši pravočasno in 

kvalitetno.

Izvajalec se obvezuje:
- prevzete obveznosti po ponujenem programu izvršiti strokovno pravilno, vestno in 

kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi standardi Slovenije in EU, v 
dogovorjenih rokih,

- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvršiti 
pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,

- dostaviti na vpogled dokazila o ustrezni zaposlitvi delavk/cev, ki opravljajo s to pogodbo 
določena dela (upoštevanje delovne zakonodaje),

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na izvedbo storitve in izvršitev pogodbenih obveznosti,

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi 
dogovorjeni roki izpolnjeni,

- dela izvajati kot dober strokovnjak.
- Izvajalec del se obvezuje,  da bo pred pričetkom izvajanja pogodbe za vse v 

izvajanje del vpletene uslužbence dostavil potrdila o nekaznovanosti, ki niso starejša 
od 30 dni.

7.člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da sta odgovorni osebi:
- na strani naročnika: Romi Kofol za Verdijevo 10, 6 in Občinski inšpektorat

Špela Rajtenbah za Pretorsko palačo
-    na strani izvajalca ______________________________________.

V imenu naročnika ima njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom 
izvedbe del, z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov, kar mu je izvajalec dolžan 
omogočiti.

9.člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi z deli, se zaveže plačati pogodbeno kazen v 
višini 2 promila od celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne 
več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.

10. člen

Kakovost izvedenih del mora ustrezati obstoječim standardom, ki so predpisani s strani 
sekcije čistilcev objektov Obrtne zbornice Slovenije (normativi in tehnologije dnevnega 
čiščenja prostorov) dostopno na uradni spletni strani Obrtne zbornice Slovenije www.ozs.si . 
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Izvajalec izjavlja, da ima vsa potrebna potrdila kakovosti, ki dokazujejo, da uporabljeni 
postopki ustrezajo zahtevanim tehničnim specifikacijam ali standardom.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je treba za izvršitev te pogodbe 
in da bo izvajalec ravnal kot dober strokovnjak ter se ravnal skladno s Kodeksom poklicne 
etike članov sekcije čistilcev objektov OZS.

11.člen

Protikorupcijska klavzula 
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 dolžnega 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 (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS  45/10).

12. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Kopru.

13. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 
pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni 
stranki.

NAROČNIK                                                    IZVAJALEC

Številka: 023-17/2010 Številka:
Številka javnega naročila: JN-S-45/2010 Datum:
Datum:                                                                         

Datum:                PONUDNIK:
                                                                                (žig in podpis pooblaščene osebe)


