
SPECIFIKACIJA  PONUDBE – priloga OBRAZCA 2 
 

 
 AKTIVNOSTI 

 
POGOSTOST 

 
m

2 
 
ŠT.UR/mes 

 
CENA/mes 

 
DDV 

 
SKUPAJ/mes 

 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), vključno s talnimi 
površinami; 

 dnevno odstranjevanje madežev s podov; 

 dnevno izpraznjevanje in čiščenje košev za smeti z nabavo vrečk za 
odpadke; 

 ometanje pajčevin,  

 dnevno čiščenje steklenih površin na delovnih pultih, vhodnih in prehodnih 
vratih, 

 dnevno čiščenje dvorišča Pretorska palače; 

 dnevno čiščenje sanitarnih prostorov in sanitarne opreme, čiščenje 
umivalnikov in ogledal, vstavljanje toaletnega papirja in papirnatih brisač, 
mila, razkužila, vrečk za damske vložke, oblog za WC školjke, tablet v 
pisoarje, menjava metlic, izpraznjevanje košev za smeti z zamenjavo vrečk 
za smeti ter odnašanje smeti v kontejnerje, odišavljanje sanitarij; 

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

 
 

5 x tedensko 
  

 
 

3.719,83 
 

    

 

 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) 

 odstranjevanje vodnega kamna, urinskih usedlin (WC školjke, pisoarji, 
umivalniki), temeljito čiščenje keramičnih ploščic, dezinficiranje 

 
 
 

1 x mesečno* 
 
 
 
 

     

 čiščenje, pomivanje steklenih površin (okna)  

 čiščenje tepihov  

 
4 x letno* 

     

 sesanje lamelnih in panelnih zaves 

 pranje klasičnih tekstilnih zaves (kemično čiščenje) s snemanjem in 
ponovnim obešanjem 

 čiščenje svetlobnih teles in pomivanje stekel svetlobnih teles 

 
2 x letno* 

 

     

 snemanje, pranje in ponovno obešanje lamelnih zaves 

 strojno čiščenje kamnitih talnih oblog z ustreznimi premazi in poliranje 
(kamen, keramika in marmor) 

 globinsko in kemično čiščenje oblazinjenega pohištva in stolov 

 čiščenje AL, PVC žaluzij 

 brušenje in premaz linoleja v prostorih Občinskega inšpektorata ob športni 

1x letno      



dvorani Bonifika 

 dežurstvo za čiščenje  
 

 
po potrebi 

  
cca.15 ur 

   

 
 

 
    SKUPAJ CENA NA MESEC 

   

*navedite ceno za ocenjeno pogostost,  čeprav se zahteva glasi "po potrebi" 
 
  UPORABLJEN MATERIAL, VKLJUČEN V CENO ČIŠČENJA 

 
      Material 

 
Proizvajalec 

 

Oblika 
enote** 

Vsebina 
enote** 

Št.enot/
mes. 

 
CENA/                         

 
DDV 

 
SKUPAJ /mes 

 toaletni papir        

 papirnate brisače v listih        

 papirnate brisače v roli        

 tekoče milo        

 razkužilo za roke        

 ostalo        

    SKUPAJ CENA NA MESEC        

**primer: oblika enote: rola, doza, itd.                ** vsebina enote: 500 listov, 1 liter, ipd. 


