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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 1. točke 1. odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/06, 
16/08, 19/10, 18/11, 43/12-odl. US, 90/12, 12/13 in 19/14) Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 
6320 Portorož (v nadaljnjem besedilu: naročnik) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za 
javno naročilo. 
 
1. Naročnik 
 
Naročnik: Športni in mladinski center Piran (v nadaljevanju ŠIMC Piran) 
 
2. Predmet javnega naročila 
 
Predmet javnega naročila je čiščenje prostorov v upravljanju ŠIMC Piran za obdobje od 1. 1. 2015 do 
31.12. 2015. Izvajalec bo poslovne in športne prostore čistil v skladu z zahtevami iz te razpisne 
dokumentacije in specifikacijo iz obrazca 2 te razpisne dokumentacije. Pogodba se bo sklenila za 
obdobje od 1. 1. 2015 do 31.12. 2015. 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje 
za udeležbo na tem javnem naročilu. 
 
3. Pogajanja 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da bo po odpiranju ponudb izvedel pogajanja z največ tremi 
najugodnejšimi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisne dokumentacije (2. odstavek 30. člena 
ZJN-2). 
 
4. Predložitev in odpiranje ponudb 
 
Ponudbe je treba poslati najkasneje do 28. novembra 2014 na naslov: 
Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož oziroma jih predložiti na istem 
naslovu. 
 
Ponudniki morajo zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo 
oddane v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta javnega 
razpisa »JN – Storitev čiščenja« in z označenim naslovom pošiljatelja, ki bodo prispele do naročnika do 
28. 11. 2014 do 8.30 ure. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 2014 ob 9.00 uri na naslovu Fazan 5, 
6320 Portorož.  
 
5. Ogled objektov  
 
Ponudniki si objekt lahko ogledajo. Ogled je možen po predhodnem dogovoru z naročnikom. Kontaktna 
oseba za oglede je Matjaž Ukmar, tel. št. 05/671 03 91 ali po e-mailu: info@simcpiran.si 
 
6. Dodatna pojasnila ponudnikom 
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Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije preko 
slovenskega portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Upoštevane bodo samo tiste zahteve za 
dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil do vključno 25. 11. 2014 
do 12.00 ure. 
 
Pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na portalu javnih naročil. 
Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije.  
 
7. Prevzem dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani, kjer jo ponudniki lahko tudi 
prevzamejo (www.simcpiran.si). 
 
Prosimo, da podate ponudbo. 
 
 
 
         Direktor: 
         Matjaž Ukmar 
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

1. Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po postopku male vrednosti. 
 

2. Jezik ponudbe: slovenski, naročnik ne dovoljuje ponudbe v tujem jeziku. 
 

3. Valuta ponudbe: EUR. 
 

4. Izpolnjevanje ponudbe: Kandidati morajo vse dokumente skrbno pregledati. Za popolnost 
ponudbe morajo kandidati v ponudbi priložiti naslednje dokumente in priloge: 

- splošni podatki o ponudniku; 
- obrazec za ugotavljanje sposobnosti (obrazec 1); 
- ponudba in predračun (obrazec 2); 
- garancija za resnost ponudbe (obrazec 3);  
- potrdilo o referencah (obrazec 4); 
- vzorec pogodbe (obrazec 5), pri čemer je treba vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran 

pogodbe posebej in pogodbo podpisati. 
 

5. Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja 
naslednjih pogojev:  

- da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,  
- da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj po 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, KZ-1-UPB2), ki jih kot razloge za izločitev 
ponudnika opredeljuje 1. odstavek 42. člena ZJN-2;  

- da na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več; 

- da na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili obveznosti do 
zaposlenih v vrednosti 50 EUR ali več; 

- da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 
začetek postopka prisilne poravnave ali ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku 
prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil 
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; 

- ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim 
ravnanjem; 

- ni storil velike strokovne napake, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, 
ali hujše kršil poklicna pravila;  

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; 

- da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o 
preprečevanju korupcije (ZPKor) naročniki ne smejo sodelovati 

- da je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred 
objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti in da nima transakcijskih računov, ki bi 
bili v zadnjih šestih mesecih blokirani 

- da nudi 30 dnevni plačilni rok, 
- da je zanesljiv, strokoven in ima izkušnje in vsaj enega zaposlena delavca, ki je sposoben izvesti 

razpisana dela ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega 
naročila, 
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- da imajo zaposleni, ki bodo opravljali dela pri naročniku, opravljen preventivni zdravniški pregled 
v skladu s predpisi ter da so uspešno opravili izpit iz varnosti in zdravja pri delu v skladu s 
predpisi o varnosti pri delu, 

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

 
6. Reference: Ponudnik mora navesti vsaj 1 primerljiv športni objekt (npr. telovadnica), ki ga je 

ponudnik čistil vsaj 2 leti v zadnjih 4 letih. Priložiti potrdilo naročnika z oceno izvedbe, iz 
katerega je možno razbrati kvaliteto izvedenih del (obrazec je v prilogi). Naročnik bo preverjal, 
ali je bil ponudnik pri izvedenih delih pozitivno ocenjen (najmanj dobro).  
 

7. Rok veljavnosti ponudbe: do 30. 12. 2014.  
 

8. Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb. 
 

9. Ponudba s podizvajalci: naročnik ne dovoljuje ponudbe s podizvajalci. 
 

10. Ponudba v sklopih: naročnik ne dovoljuje ponudbe v sklopih. 
 

11. Rok za predložitev ponudb: je do dne 28. 11. 2014 do 8.30 ure ŠIMC Piran, Fazan 5, 6320 
Portorož. 

 
12. Čas in datum ter kraj odpiranja ponudb: dne 28. 11. 2014 ob 9.00 uri, na naslovu Fazan 5, 

6320 Portorož. 
 

13. Rok plačila obveznosti je: v roku 30 dni. 
 

14. Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako »POSLOVNA 
SKRIVNOST«. Ponudnik ne more kot poslovno skrivnost označiti tistih delov ponudbe, ki se 
ocenjujejo v postopku oddaje javnega naročila. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po 
subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah, mora ponudnik 
predložiti ustrezni akt, iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna 
skrivnost. Ponudnik ne sme označiti kot poslovno skrivnost podatkov v ponudbi, ki so javni na 
podlagi 2. odst. 22. člena ZJN-2. 

 
15. Garancija –nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv. 

 
Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  mora biti izdana bianco menica z 
menično izjavo in nalogom za plačilo v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z 
DDV in jo izbrani ponudnik predloži naročniku ob podpisu pogodbe. 
 

16. Naročnik si pridržuje pravico, da bo izvedel pogajanja z največ tremi najugodnejšimi 
ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisne dokumentacije. Pogajalo se bo o višini cene v 
obliki končnega popusta. 
 

17. Merilo za oddajo javnega naročila je najnižja cena. 
 

18. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo pošljite na Portal javnih naročil. Ponudnik lahko 
zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 25. 11. 2014 do 
12.00 ure. 
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 Splošni podatki o ponudniku 
 
 
Firma oziroma ime: 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
Davčna številka: 
 
Številka transakcijskega računa: 
 
Matična številka: 
 
Naslov: 
 
Številka telefona: 
 
Številka telefaxa: 
 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
 
 
      Žig: 
 
 
 
Kraj in datum: ....................................... 
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OBRAZEC 1 Obrazec za ugotavljanje sposobnosti 
 
 

Naziv in naslov ponudnika 

 
IZJAVLJAMO, 

da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 

1. da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,  
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj po 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, KZ-1-UPB2), ki jih kot razloge za izločitev 
ponudnika opredeljuje 1. odstavek 42. člena ZJN-2;  

3. da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi 
države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več; 

4. da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi 
države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili obveznosti do 
zaposlenih v vrednosti 50 EUR ali več; 

5. da zoper nas ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave ali nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja ali z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno 
dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; 

6. nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem; 

7. nismo storili velike strokovne napake, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko 
utemelji, ali hujše kršil poklicna pravila;  

8. pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; 

9. da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o 
preprečevanju korupcije (ZPKor) naročniki ne smejo sodelovati 

10. da smo finančno in poslovno sposobni, kar pomeni, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo 
javnega naročila nimamo neporavnanih obveznosti in da nimamo transakcijskih računov, ki bi 
bili v zadnjih šestih mesecih blokirani, 

11. da nudimo 30 dnevni plačilni rok, 

12. da smo zanesljivi, strokovni in imamo izkušnje in vsaj enega zaposlenega delavca, ki je 
sposoben izvesti razpisana dela ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za 
izvedbo javnega naročila, 

13. da imajo zaposleni, ki bodo opravljali dela pri naročniku, opravljen preventivni zdravniški 
pregled v skladu s predpisi ter da so uspešno opravili izpit iz varnosti in zdravja pri delu v 
skladu s predpisi o varnosti pri delu, 

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

 
Datum: 

 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: ___________________________________  
Žig in podpis zakonitega zastopnika 
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OBRAZEC 2 Popisi del čiščenja in predračun  
 
Naziv ponudnika: ………………………………………………………………................ 
 
Naslov ponudnika: ……………………………………………………………………….. 
 
Predmet javnega razpisa: Storitve čiščenja prostorov ŠIMC Piran 
 
V ponudbi so zajeta tudi: 

• strojna oprema za čiščenje (tako dnevno kot generalno čiščenje), razen strojev za čiščenje 
parketa v Športni dvorani Lucija in tlakov v montažni dvorani, ki sta naročnikova 

• vodenje, organizacija in nadzor 
 

SPECIFIKACIJA IN POPIS DEL ČIŠČENJA OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ŠPORTNEGA IN 
MLADINSKEGA CENTRA PIRAN 
 
1. Športna dvorana Lucija, Montažna dvorana Lucija in zunanje površine v Luciji 
 

Dnevno čiščenje (vsak dan v tednu): 
Vsak dan ne glede na program ali praznike od 1. septembra do 30. junija. 
- strojno čiščenje parketa v Športni dvorani  1.350 m2 
- čiščenje PVC tlakov (črni in beli hodnik v celoti ter pisarna)    252 m2 
- čiščenje sanitarij in garderob od št. 1. do št. 9. ter namestitev  
  toaletnega materiala z milom in odnosom smeti    190 m2 
- odstranjevanje smole z vseh tlakov v dvorani (igrišče, hodniki, garderobe) 1.792 m2 
- čiščenje športne površine Montažne dvorane (dvakrat tedensko strojno) 650 m2  
- parkirišče, večnamensko igrišče ob ŠD ter zunanja igrišča pri stavbi Fazan 5 in  
  malonogometno igrišče (pobiranje smeti in odpadkov)  do 8h zjutraj!!     cca. 8.000 m2 

 
Tedensko čiščenje 
Vsak teden ne glede na program ali praznike od 1. septembra do 30. junija. 
- čiščenje orodjarn in orodja v celoti      80 m2 
- čiščenje tribun v celoti     300 m2 
- čiščenje pisarne in pripadajočih sanitarij v celoti      30 m2 
- oba vhoda, zahodne sanitarije za publiko in galerijo v celoti    140 m2 
- čiščenje orodja v dvorani vključno s košarkarskimi tablami 
- ometanje pajčevine 
- čiščenje keramike        
Čiščenje v celoti pomeni tudi brisanje praha, pranje stekel in čiščenje madežev. 
 
Generalno čiščenje  
1 x letno (termin po dogovoru). 
 
Garderobe in sanitarije se lahko pričnejo čistiti zvečer ko se izvaja zadnja ura programa in sicer 
najprej tiste, ki niso zasedene. Parketno površino in PVC tlake se čisti zvečer po končanih vseh 
aktivnostih ali zgodaj zjutraj pred pričetkom vseh aktivnosti.   
 
V mesecu juliju in avgustu, se izvajanje čiščenja dogovarja z upravo Športnega in mladinskega 
centra Piran glede na program. Center mora pisno obvestiti izvajalca o potrebah po čiščenju. 
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2. Mladinski center Piran – Ulica IX. Korpusa 44a / 2 pisarni, računalnica, večnamenski prostor z 
dnevno sobo, kuhinja, sanitarije, hodnik, prostor pred vhodom v skupni površini 274 m2. 
 
Dnevno čiščenje (vsak dan v tednu): 
- Čiščenje toaletnih prostorov in namestitev toaletnega materiala 
- Pometanje in mokro brisanje vseh tlakov vseh notranjih prostorov  
- Pometanje pred vhodom 
 
Tedensko čiščenje: 
- Brisanje prahu iz pohištva in ostale opreme 
- Čiščenje kuhinjskih elementov 
- Izpraznitev košev in odnašanje smeti 
- Čiščenje vhodnih vrat 
- Ometanje pajčevine 
- Čiščenje keramike        
 
Mesečno čiščenje: 
- Brisanje kljuk in madežev na vratih 
- Čiščenje okenskih stekel 
- Sesanje oblazinjenega pohištva 
 
Letno čiščenje: 
- Generalno čiščenje prostorov 
 
Tedensko čiščenje se izvaja ob sredah in nedeljah po 20.00 uri. V mesecu juliju in avgustu, se 
center zapre za 2 tedna, takrat se izvede generalno čiščenje. Center mora izvajalca pisno obvestiti 
o tem, kdaj bo center zaprt. 
 
3. Mladinski center Lucija – Fazan 1, Lucija / računalnica, večnamenski prostor, sanitarije, 
hodnik in stopnišče 1 nadstropje, prostor pred vhodom v stavbo (100 m2). 
 
Dnevno čiščenje (od ponedeljka do petka): 
- Čiščenje toaletnih prostorov in namestitev toaletnega materiala 
- Izpraznitev košev in odnašanje smeti 
- Pometanje vseh tlakov notranjih prostorov  
 
Tedensko čiščenje: 
- Mokro brisanje vseh tlakov notranjih prostorov  
- Čiščenje vhodnih vrat 
- Brisanje prahu iz pohištva in ostale opreme 
- Pometanje pred vhodom 
- Čiščenje okenskih stekel 
- Ometanje pajčevine 
- Čiščenje keramike        
 
Mesečno čiščenje: 
- Brisanje kljuk in madežev na vratih 
- Čiščenje stopniščne ograje 
- Sesanje oblazinjenega pohištva 
V mesecu juliju in avgustu je mladinski center zaprt in se čiščenje ne izvaja. 
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4. ŠIMC – Fazan 5, Lucija  / Trim kabinet, garderoba, pisarne, pomožni prostori, vse sanitarije in 
celotno stopnišče v skupni izmeri cca 235 m2. 
 
Tedensko: 
- Mokro brisanje vseh tlakov notranjih prostorov  
- Čiščenje toaletnih prostorov in namestitev toaletnega materiala 
- Izpraznitev košev in odnašanje smeti 
- Pometanje vseh tlakov notranjih prostorov  
- Čiščenje vhodnih vrat 
- Brisanje prahu iz pohištva in ostale opreme 
- Pometanje pred vhodom 
- Čiščenje okenskih stekel 
- Ometanje pajčevine 
- Čiščenje keramike        
- Brisanje kljuk in madežev na vratih 
 
Za Trim kabinet (93 m2), garderobo s tušem ter sanitarije se ta dela izvajajo dvakrat 
tedensko ob sredah in nedeljah. 
 
5. Stadion Piran – Ulica IX. Korpusa 31, Piran / 5 garderob, tuširnice, sanitarije in hodnik v 
skupni površini cca 140 m2.  
 
Tedensko čiščenje: 
- Generalno čiščenje vseh prostorov. 
 
6. Športni park Sečovlje / 1 garderoba, sanitarni kontejner (22,5 m2).  
 
Tedensko čiščenje: 
- Generalno čiščenje vseh prostorov. 

7. Izredno čiščenje  
- nepredvideno čiščenje se bo obračunavalo po urni postavki, glede na pisno naročilo. 

Generalno čiščenje zajema poleg predvidenega dnevnega, tedenskega in mesečnega čiščenja, 
še čiščenje vseh ostalih površin in opreme (stropovi, stene, stebri, svetlobni elementi, luči, 
reflektorji, zavese, senčila, premazi talnih površin, globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva, vse 
steklene površine, police, konstrukcije, instalacije, …, tudi na težko dostopnih mestih). 

Izredno čiščenje zajema čiščenje, ki ne spada v zgoraj opisana dela. Gre za dodatna dela 
čiščenja, ki jih nismo mogli predvideti. Te ure se obračunajo sproti glede na potrebe in pisna 
naročila. Na podlagi dosedanjih izkušenj je potreba na letni ravni približno 100 ur izrednega 
čiščenja. 
 
Pogodba bo sklenjena od 1.1.2015 do 31.12.2015.  
 
Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije del.  
 
Ponudnik v ponudbi pod skupno vrednost ponudbe navede skupno pogodbeno vrednost, ki obsega 
seštevek čiščenja skladno s popisom.  
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V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški in DDV ter upoštevani vsi popusti.  
 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do 30. 12. 2014 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko 
sprejme kadarkoli pred tem datumom.  
 
Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma 
resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga 
z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 
 
Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznost in začeli dela takoj po datumu začetka veljavnosti pogodbe.  
 

Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  
 
 
 

Opis čiščenja kol EM Cena brez  
DDV na enoto 

Skupna vrednost 
brez DDV 

1. Čiščenje Športne dvorane Lucija, 
Montažne dvorane Lucija ter zunanjih 
površin v Luciji 

10 mesec   

2. Čiščenje Mladinskega centra Piran  12 mesec   
3. Čiščenje mladinskega centra Lucija 10 mesec   
4. Čiščenje stavbe Fazan 5 Lucija 12 mesec   
5. Čiščenje garderob Stadion Piran 10 mesec   
6. Čiščenje Športni park 12 mesec   
7. Izredno čiščenje 100 ur   
     
SKUPAJ BREZ DDV     
     
POPUST     
     
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV     
     
DDV     
     
SKUPAJ Z DDV     

 
 
 
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
 
.......................................................................................... 
 
 
 
Žig:        Kraj in datum: ......................................
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OBRAZEC 3 Finančna zavarovanja       
 
Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se predloži bianco menico z menično izjavo in 
nalogom za plačilo v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, žigosana, podpisana s 
strani pooblaščene osebe in izdana ter predložena v originalu. 
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Menična izjava        Priloga 1   
 
V skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila po 
postopku male vrednosti za Storitve čiščenja prostorov ŠIMC Piran, ki je bil objavljen na Portalu javnih 
naročil dne ___________, izročamo Športnemu in mladinskemu centru Piran, Fazan 5, Portorož, to 
bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo. Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na 
prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba 
 
_________________________,kot__________________,  
(ime in priimek pooblaščene osebe) 

podpis____________________ 
 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Športni in mladinski center Piran, da izpolni to bianco menico 
v višini 
 
____________________ EUR 
 
kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. 
___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te 
menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Menični izjavi prilagamo poleg lastne bianco menice tudi nalog za plačilo. 
 
Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Piranu. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
        Podpis in žig: 
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Nalog za plačilo       Priloga 2 
 
 
______________________ 
______________________ 
(menični dolžnik) 
 
 
 
 
NALOG ZA PLAČILO 
 
 
 
Po menici izdani v__________________________, dne____________________ 
 
* na dan dospetja menice______________________________________________  
 
plačljive pri _______________________________________________________ 
 
bremenite naš račun št._______________________________________________ 
 
za znesek __________________ EUR, ter ta znesek nakažite  v dobro 
 
računa Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, Portorož, št. 01290-6030721574 pri UJP Koper. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
 
 
       Žig in podpis meničnega dolžnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* to polje ponudnik zaradi narave menice pusti prazno 
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OBRAZEC 4 Reference         
 
 

POTRDILO 
 
 
 
Naročnik:_________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika:__________________________________________ 
 
Telefon odgovorne osebe naročnika:____________________________________ 
 
Potrjujemo, da je izvajalec____________________________________________ 
 
od ___________ do _____________ izvajal celovito storitev čiščenja na športnem objektu 
 
__________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Kakovost izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili 
 
Portjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti: 
 

a) zelo dobro 
b) dobro 
c) slabo 

 
(Ustrezno obkroži) 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:_________________    
 
 
 
 
          Naročnik: 
 
         ______________________ 
                 (žig in podpis odgovorne osebe) 
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OBRAZEC 5 Vzorec pogodbe 
 

VZOREC POGODBE 
 
Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož, matična številka 5915376, ID za DDV 
37238221, ki ga zastopa direktor Matjaž Ukmar (v nadaljevanju naročnik) 
 
in  
 
________________________________________________________, identifikacijska št.: SI 
______________, matična številka: ________________, ki ga zastopa _________________________  
 
sklepata  

 
POGODBO št. ____________ o 

ČIŠČENJU PROSTOROV ŠPORTNEGA IN MLADINSKEGA CENTRA PIRAN 
 
 

1. člen  
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 24. členom Zakona o javnem naročanju ( Ur. l. 
RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12-odl. US in 90/12 ) izvedel javno naročilo za storitve čiščenja 
prostorov Športnega  in mladinskega centra Piran za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 po postopku 
oddaje naročila male vrednosti. 
 
PREDMET POGODBE  
 

2. člen  
 
Predmet te pogodbe je čiščenje objektov v upravljanju Športnega in mladinskega centra Piran, kot to 
izhaja iz ponudbe izvajalca št. _______________, z dne _____________, ki je priloga te pogodbe.  
 
Obseg čiščenja objektov v upravljanju Športnega in mladinskega centra Piran je razviden iz specifikacije 
in popisa del, ki je sestavni del ponudbe izvajalca.  
 
POGODBENA VREDNOST  
 

3. člen  
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost na osnovi ponudbe izvajalca iz 1. 
alineje 2. člena: 
 

______________________________________________________________ 
 

z besedo: ___________________________________________________________________ 
 

V ceni je zajet 22% DDV. 
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Pogodbene cene za čas veljavnosti pogodbe morajo biti fiksne in vsebovati vse stroške izvedbe del po 
tej pogodbi. Zajemajo tudi stroške nepredvidenih del, potrebnih za varno in polno funkcionalno 
izvrševanje predmeta pogodbe.  
 
KOLIČINE  
 

4. člen  
 
Če se bodo pri naročniku spremenile površine, navedene v specifikaciji in popisu del, ki so predmet te 
pogodbe, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi in priložili novo specifikacijo.  
 
OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA  
 

5. člen  
 
Izvajalec bo izvedena dela obračunal na podlagi specifikacije iz predračuna in dejansko izvedenih 
količin.  
 
Izvajalec bo za opravljena dela izstavljal račune najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 
Naročnik je dolžan pravilno izstavljeni račun plačati v roku 30 dni od datuma prejema računa. V 
primeru zamude plačila, je izvajalec upravičen obračunati naročniku zakonite zamudne obresti.  
 
Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti, delno ali v celoti, v roku petnajstih (15) dni po prejemu. Če 
naročnik prejetega računa ne zavrne v roku petnajst (15) dni, je dolžan račun za opravljeno delo plačati, 
v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka te pogodbe.  
 
V primeru, da je storitev, ki je navedena na računu izvajalca, nekvalitetno ali delno izvedena, naročnik 
račun za taka dela delno ali v celoti zavrne oziroma ga poravna le v vrednosti nespornih del.  
 
DELOVNI ČAS 
 

6. člen  
 
Delovni čas bo podrobneje določen naknadno in sicer tako, da izvajalec s storitvami ne bo oviral 
delovnega procesa naročnika. Za morebitno izvajanje del med delovnim časom, se bo naročnik z 
izvajalcem posebej dogovoril.  
 
POMANJKLJIVOSTI  
 

7. člen  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo vse morebitne pomanjkljivosti izvedenih storitev, ki jih ugotovi in mu jih 
sporoči naročnik, odpravil v roku 24 ur po tem, ko naročnik pomanjkljivosti sporoči.  
 
Če se nekvalitetno ali delno izvajanje storitev nadaljuje kljub opozorilu naročnika, lahko naročnik brez 
odpovednega roka odpove pogodbo.  
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da se v pisarni dvorane vodi dnevnik, v katerega se vpišejo vsa 
opažanja na objektih, ki odstopajo od normale ( posebno onesnaženje ali poškodbe….).  
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OBVEZNOSTI NAROČNIKA  
 

8. člen  
 
Naročnik je dolžan izvajalcu brezplačno zagotoviti:  

- toplo in hladno vodo ter električno energijo za čistilne stroje,  
- čistila (za redno in generalno čiščenje) in sanitarno higienski material (vključno z vrečkami za 

smeti, osvežilci prostorov, wc obešankami, …), 
- prostor za shranjevanje delovnih strojev, pripomočkov izvajalca in sanitarne galanterije.  

 
Naročnik se obvezuje:  

- da bo sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,  
- da bo pravočasno izpolnjeval finančne obveznosti po tej pogodbi,  
- da bo seznanjal izvajalca z morebitnimi spremembami hišnega reda oziroma s spremembami 

določil internih predpisov,  
- da bo izvajalcu javljal vsakokratne spremembe v zvezi s pooblaščenimi predstavniki naročnika.  

 
Vsa potrebna čistila bo naročal naročnik. Izvajalec mora vsaj 5 dni pred porabo čistila ali sanitarnega 
materiala pisno obvestiti (na dogovorjenem obrazcu) naročnika o tem katero čistilo oz. sanitarni material 
in kdaj bo porabljeno, da lahko naročnik pravočasno naroči in dobavi ustrezno količino potrebnega 
čistila oz. sanitarnega materiala. 
 
Naročnik je dolžan opozoriti izvajalca o morebitnih pripombah na njegovo delo in o nepravilnostih pri 
izvajanju te pogodbe, kakor tudi o morebitno ugotovljeni škodi, ki jo je povzročil izvedbeni kader 
izvajalca.  
 
Naročnik mora izvajalcu za odpravo morebitnih pomanjkljivosti zagotoviti primeren rok, prav tako to velja 
za morebitno odpravo povzročene škode, ki jo je moč odpraviti v naravi.  
 
 
 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA  
 

9. člen  
 
Izvajalec se obvezuje:  

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

- sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika,  
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,  
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,  
- da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali storitev čiščenja v delovnem ali pogodbenem razmerju pri 

ponudniku, sicer ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi brez odpovednega roka,  
- pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo, upoštevati 

okoljevarstvene predpise,   
- varovati vse podatke, do katerih pride med opravljanjem dela na kakršenkoli način, kot podatke 

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

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

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

- omogočiti pooblaščenim predstavnikom naročnika, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del,  
- med opravljanjem pogodbenih obveznosti v prostorih naročnika samostojno poskrbeti za vse 

predpisane ukrepe varstva pri delu in higienskega minimuma ter za izvajanje le-teh ukrepov v 
skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja in predpisi, ki urejajo področje zdravja in varstva pri 
delu ter prevzeti polno odgovornost za posledice njihove opustitve,  

- pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, 
- upoštevati vse temeljne zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov, 
- poskrbeti za zaklepanje prostorov in podobna opravila, ki zagotavljajo varnost ljudi in premoženja. 

 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del, z lokacijami objektov, kjer se bo izvajala storitev čiščenja poslovnih prostorov, in z 
možnostjo dostopa do objekta. Izvajalec je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzetih 
del. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega 
naslova, so stroški izvajalca.  
 
Izvajalec bo pri delu uporabljal svoja osnovna sredstva in ostale čistilne pripomočke ter njihovo 
vzdrževanje, ki so potrebni, da se doseže dogovorjena kakovost čiščenja pod pogojem, da z njihovo 
uporabo ni ogroženo zdravje, da so spoštovani higienski predpisi in da ne bodo povzročali poškodb na 
poslovnih prostorih in opremi. Stroja za čiščenje parketa v športni dvorani Lucija in montažni dvorani 
Lucija, ki sta v lasti naročnika, izvajalec prevzame odgovornost pravilne rabe in rednega vzdrževanja. 
Sicer pa so rezervni deli in investicijsko vzdrževanje strojev naročnikov strošek. 
 
Delavcem izvajalca je prepovedano:  

- iz prostorov naročnika odnašati predmete, ki so last naročnika,  
- poseganje v delovanje naprav in opreme naročnika,  
- vpogled v akte in poslovno, tehnično ter ostalo dokumentacijo v naročnikovih prostorih,  
- v poslovne prostore naročnika voditi osebe, ki niso v delovnem ali drugačnem razmerju z 

izvajalcem.  
 
Če naročnik ugotovi, da je katerikoli izvedbeni kader kršil katerokoli prepoved, navedeno v tem členu, 
ima od izvajalca pravico zahtevati, da takšen izvedbeni kader nemudoma nadomesti z drugim.  
 
Izvajalec prav tako odgovarja za vso nastalo škodo, če jo naklepno, iz malomarnosti in nestrokovnosti 
povzročijo njegovi delavci. Izvajalec je po tej pogodbi tudi sam dolžan najmanj enkrat mesečno 
preverjati kvaliteto čiščenja svojega osebja.  
 
Izvajalec mora pri izvajanju čiščenja ravnati gospodarno pri porabi električne energije in pri uporabi vode 
ter skrbeti za ekonomično uporabo drugih virov energije.  
 
Izvajalec mora zagotoviti, da predmet pogodbe izvaja z zadostnim številom delavcev. 
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VIŠJA SILA  
 

10.  člen  
 
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri 
izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni 
stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).  
Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-
te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.  
Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki, ter ji na njeno zahtevo nuditi vse 
potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo 
za čas trajanja višje sile.  
 
ODSTOP OD POGODBE  
 

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

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

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev;  
- če se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov za opravljanje storitev čiščenja;  
- če izvajalec ne zagotavlja zadostnega števila delavcev za izvedbo predmeta te pogodbe;  
- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve;  
- če preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge 

prisilne določbe;  
- če naročnik ugotovi, da izvedbeni kader ni v delovnem ali v drugem pogodbenem razmerju pri 

izvajalcu. 
 
Naročnik mora pred odpovedjo pogodbe izvajalca pisno opozoriti, katere kršitve je ugotovil in naj s 
kršitvami preneha. V primeru da v 6 mesecih po pisnem opozorilu izvajalec naredi isto kršitev ali enako 
težko kršitev, v zvezi s katero je bil opozorjen s strani naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe 
brez odpovednega roka.  
 
Odpoved pogodbenega razmerja je možna tudi zaradi nekrivdnih oz. brez razlogov ene ali druge 
pogodbene stranke, na osnovi pisnega obvestila s 30 dnevnim odpovednim rokom. 
 
 
VARNOST PRI DELU  
 

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

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

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

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

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

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 

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

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

18. člen  
 
Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja obligacijsko pravo.  
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega 
soglasja nadzornega sveta (če bo potrebno) ter ko izvajalec predloži garancijo za dobro izvedbo del. 
 
Kraj in datum:  
_____________________________________ _____________________________________ 
 
Izvajalec:       Naročnik: 
____________________     ŠIMC Piran  
Direktor       direktor: 
        Matjaž Ukmar 
 
 
 
 
 
 


