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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

1. POVABILO 
        Naročnik Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v    
        skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008,  
        34/2008, v nadaljevanju: ZJN-2) vabi k predloţitvi ponudbe po zahtevah te razpisne  
        dokumentacije za javno naročilo » Čiščenje prostorov v stavbi MONG «..  
 

Naročnik vabi ponudnika, da predloţi ponudbo za izvedbo 
                                       javnega naročila št. JN11027/2010 

 
 

PONUDNIK 
 

 

Firma oz. ime in priimek ponudnika 
 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika ter morebitnega pooblaščenca 
 
 

Matična številka                                                           davčna številka id za ddv 
 

 

Firma banke in številka transakcijskega računa ponudnika 
 
 

Ulica, hišna številka, poštna številka in naziv pošte ponudnika 
 

 

Telefon                                                                               telefaks 
 
 

Kontaktna oseba                                         pooblaščena oseba ponudnika za podpis 
pogodbe 
 
 
IZJAVA PONUDNIKA: Zgoraj navedeni ponudnik  na podlagi tega povabila k oddaji 
ponudbe in pod pogoji te razpisne dokumentacije, oddajam svojo ponudbo za 
javno naročilo »Čiščenje prostorov v stavbi MONG«. Hkrati  pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki, ki so podani v ponudbeni 
dokumentaciji, resnični. Za podane podatke, njihovo resničnost prevzemam 
popolno odgovornost. 

 
 
Datum:_____________                              Ţig:                    Podpis zakonitega zastopnika: 
 
 
 
Kraj:_____________                                                           _________________________ 
 
 
 



 

 
 

2. PRAVNA PODLAGA: 

Javna naročila Mestne občine Nova Gorica se izvajajo na podlagi veljavnih predpisov, ki 
urejajo javna naročila, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ.  

 
3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA: 

Za oddajo predmetnega naročila se izvede odprti postopek  po predhodni objavi skladno s 
5. točko 1. odstavka 28. člena ZJN-2.  
 

4. OZNAKA JAVNEGA NAROČILA 

         Oznaka javnega naročila je  JN11027/2010 
 
 
 PODATKI O NAROČNIKU:  

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; matična številka: 
5881773; ID za DDV: SI53055730; zakoniti zastopnik: Matej Arčon, ţupan; kontaktna 
oseba za javno naročilo »Čiščenje prostorov v stavbi MONG«:Janko Furlan, tel. št.:05-33-

50-125, 041 391 900, elektronska pošta: janko.furlan@nova-gorica.si. 
 
 
 

III. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

1. Predmet javnega naročila: 

 
      Predmet javnega naročila je  čiščenje poslovnih in skupnih prostorov v stavbi  MONG. 
 
2. Obseg javnega naročila: 

 
   1.  Čiščenje pisarn MONG    s površino  1213 m2 
    
   2.  Čiščenje skupnih prostorov s površino 2071 m2 
          
   3.  Čiščenje in oskrba sanitarnih prostorov (12) s površino 206 m2. 
 
   4.  Čiščenje velike sejne dvorane s površino 242 m2 
 
              
 
 

IV. MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA 
 

Merilo za izbor ponudnika je najniţja skupna cena. 
 
 

V. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
1. SPLOŠNA NAVODILA 

 
1.1. ROKI IN NAČIN PREDLOŢITVE PONUDBE: 

Naročnik mora ponudbe prejeti v vloţišče naročnika (Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 38) do ČETRTKA 2.12. 2010 
do vključno 13. ure. Oddaja ponudb v elektronski obliki ni moţna. 
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1.2. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB: 
 
Javno odpiranje ponudb bo v ČETRTEK  2.12. 2010 ob 13. uri v Stekleni dvorani Mestne 
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica  
(1. nadstropje). 

 
1.3. VELJAVNOST PONUDBE 

 
Ponudba mora biti veljavna  do  31.1. 2011. 

 
1.4. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE: 

Razpisna dokumentacija je brezplačna. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na 
spletnih straneh naročnika, na naslovu http://www.nova-gorica.si, oziroma pri naročniku na 
naslovu Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, 1. nadstropje 
soba 13 (kontaktna oseba: Janko Furlan, tel. št.: 05/33-50-125, elektronski naslov: 
janko.furlan@nova-gorica.si).  

 
 
1.5. POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
Pojasnila na zahtevo ponudnikov se posredujejo po elektronski pošti in sicer najkasneje do 
1.12. 2010 do 12. ure.  

 
1.6. JEZIK PONUDBE 

Ponudba ter vsi dokumenti v zvezi z njo morajo biti v slovenskem jeziku.  
 
 

1.7. PRIPRAVA PONUDB: 
Ponudnik svojo ponudbo izdela in odda na obrazcih te razpisne dokumentacije. Če je iz 
tehničnih razlogov posamezen obrazec predloţene ponudbe izdelan oziroma izpolnjen 
drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam naročnika.  
 
Posamezne obrazce razpisne dokumentacije naj na označenem mestu ţigosa ter 
podpiše zakoniti zastopnik ponudnika. V kolikor ponudbeno dokumentacijo 
podpisuje pooblaščenec zakonitega zastopnika, je ponudbi potrebno priloţiti tudi 
ustrezno pooblastilo.  

 
1.8. SPREMEMBA, UMIK PONUDBE: 
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom znotraj roka, 
določenega za oddajo ponudb. Ponudnikovo obvestilo mora biti v zaprti ovojnici, označeno 
in dostavljeno na enak način, kot ponudba sama, besedilo »NE ODPIRAJ, PONUDBA« pa 
se nadomesti z besedilom »NE ODPIRAJ-SPREMEMBA (ali UMIK) PONUDBE«.   

 
 

2. OPOZORILA 
 

2.1.  DODATNA POJASNILA: Dodatna pojasnila se izvajajo po elektronski pošti preko 

Portala javnih naročil in sicer najkasneje do 1.12. 2010 do 12. ure. 
 
2.2. VARIANTE PONUDB: Variante ponudb se ne bodo sprejemale. 
 
2.3. STROŠKI PONUDBE: Vse stroške, povezane s pripravo in predloţitvijo ponudbe, nosi 
ponudnik. 
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VII. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN 
NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI 

PONUDNIKA 
1.  SPLOŠNO: 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev mora ponudnik predloţiti podpisani izjavi, kot sta navedeni za vsakim zahtevanim 
pogojem Obrazci izjav ponudnika so del ponudbene dokumentacije.  
 
2. POGOJI – OSNOVNA SPOSOBNOST 
2.1 Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za 
kazniva dejanja iz 1. in 2.  odstavka 42. člena ZJN-2. 
DOKAZILA: 

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

izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 
1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2  (obrazec »Izjava 1«); 

- Pisna izjava zakonitega zastopnika ponudnika (fizične osebe), dana pod 

kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ni bil 
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2  
(obrazec »Izjava 2«); 

-  
2.2. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 45/2010, v 
nadaljevanju: ZIntPK) naročnik ne sme sodelovati.  
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava 
pod prisego, da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 45/2010, v nadaljevanju: 
ZIntPK)  naročnik ne sme sodelovati (obrazec »Izjava1). 

 
2.3. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 
DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava 
pod prisego, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja (obrazec »Izjava 1«). 
 
2.4. Ponudnik ima veljavno obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti s področja 

predmeta naročila. 
            DOKAZILO: fotokopija obrtnega dovoljenja. 

 
 

VIII. PONUDBENA   DOKUMENTACIJA 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 
1. s strani ponudnika podpisan in ţigosan obrazec »Povabilo k oddaji ponudbe« 

2. izpolnjen, podpisan in ţigosan obrazec »Ponudba « 
3. podpisan in ţigosan obrazec »Izjava 1« 
4. podpisan in ţigosan obrazec »Izjava 2« 

         5.   fotokopija obrtnega dovoljenja  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
                                                                                                                     Obrazec - PONUDBA 

 

                                       P O N U D B A 
 

 
Na podlagi odprtega postopka po predhodni objavi, ki je bil objavljen na spletnem portalu 
e-naročanje dne 15. 11. 2010, št. objave JN11027/2010 ter te razpisne dokumentacije  
dajemo ponudbo za javno naročilo » Čiščenje prostorov v stavbi MONG « in sicer:    
                                                                                                                                           
PONUDBENE CENE ZA ČIŠČENJE PROSTOROV V STAVBI MONG Z  DDV SO:   
  

  1. Za čiščenje pisarn MONG    s površino  1213 m2 
 
____________________EUR/mesečno 

 
  2.  Za čiščenje skupnih prostorov s površino 2071 m2 
          
     ____________________ EUR/mesečno 
 
  3.  Za čiščenje in oskrbo sanitarnih prostorov (12) s površino 206 m2. 
       ( v ceni naj bo vkalkuliran kvalitetni sanitarni material) 
           
     ____________________ EUR/mesečno 
 
 
 
  4.  Za čiščenje velike sejne dvorane s površino 242 m2 
 

___________________ EUR/enkratno čiščenje 
 
 
 
S  K  U  P  A   J    1  -  3   _____________________________ 
 

      
TRAJANJE  POGODBE:  1.1. 2011  DO 31.12. 2011    
                                                                                                                                                       
 FIKSNOST CEN: Cene morajo biti fiksne do 31.12. 2011 
 
Podpisani ponudnik v celoti sprejemam razpisno dokumentacijo. Podatki iz obrazca 
ponudbe veljajo kot pravi, v primeru, da bi se kjerkoli v ponudbeni dokumentaciji pojavili 
drugačni podatki od tistih, navedenih v tem obrazcu. 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: Ţig: Podpis: 
 
 
 

  

 



 

 
 

 
                                                             
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                       Obrazec – IZJAVA 1 

 

IZJAVA  1 
                glede: 

 
- KAZNIVIH DEJANJ IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA  
- ZJN-  2 (PRAVNA OSEBA),  
- PORAVNANIH OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV, 
- NEUVRŠČENOST NA SEZNAM  ZIntPK. 

 
 

Naziv 
ponudnika: 

      

Sedeţ naslov) ponudnika:        

 
1.  

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša druţba ni bila 
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):  

- hudodelsko zdruţevanje, 
- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, 

- pranje denarja, 
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 

zatajitev finančnih obveznosti, 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo tudi, da naša druţba ni bila 
pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih  skupnosti v 
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 
 

2.  
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 

 
3.  

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam 
poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) naročnik ne sme sodelovati. 

 
 

Kraj in datum: Ţig: Podpis: 
 
 
 

  

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                       Obrazec – IZJAVA  2 

 
 

IZJAVA 2  
 

         glede: 
 

     KAZNIVIH DEJANJ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA 

 
 
 

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 (Uradni list 
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):  
 

 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, 

 pranje denarja, 

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

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam tudi, da nisem bil pravnomočno 
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih  skupnosti v smislu 1. člena 
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:  

              
podpis 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
                                                                                                                         Osnutek pogodbe 
 
 

 

                                           P  O  G  O  D  B  A                                
     O ČIŠČENJU  POSLOVNIH   PROSTOROV 

 
 

      ki jo skleneta: 
 

1. MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg E. Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA, ki jo  
    zastopa ţupan  Matej  Arčon 
    (v nadaljevanju: naročnik) 
 
      in 
 
2.                                                                     , ki ga zastopa  
     (v nadaljevanju: izvajalec) 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik odda, izvajalec pa sprejme obveznost 
vsakodnevnega čiščenja naročnikovih poslovnih prostorov po specifikaciji storitev v 
prilogi, ki je sestavni del pogodbe in sicer: 
 

1.1. Čiščenje pisarn MONG  s površino 1213 m2 
1.2. Čiščenja skupnih prostorov stavbe MONG s površino 2071  m2 

1.3. Čiščenje in oskrba sanitarnih prostorov  s površino 206 m2   
1.4. Čiščenje velike sejne dvorane s površino 242 m2 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo vse storitve čiščenja razen po posebnem naročilu opravljal 
izven delovnega časa naročnika. 
 
Površine prostorov, ki so predmet čiščenja se lahko spreminjajo le z Aneksom k pogodbi. 
 

2. člen 
Izvajalec se obveţe, da bo  opravljal vse storitve navedene v prilogi in upošteval vse 
pogoje iz razpisne  dokumentacije. 
 

3. člen 
Naročnik in izvajalec se lahko  dogovorita tudi za izvajanje drugih morebitnih storitev v 
zvezi z čiščenjem poslovnih prostorov (generalno čiščenje prostorov, poliranje stopnišča 
in avle ipd.),  kar je predmet posebnega dogovora. 
 

4.  člen 
Izvajalec se obveţe, da si bo vsa potrebna čistila,  čistilne pripomočke  ipd. oskrbel na 
svoj račun. 

5.  člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
-  vsa pogodbena dela opravljal strokovno in kvalitetno, 
-  s skrbnostjo dobrega gospodarja dnevno oz. po potrebi nemudoma obveščal naročnika 
   o pomankljivostih. 
-  poravnal morebitno škodo, ki bi nastala pri opravljanju storitev, 
-  redno čiščenje poslovnih prostorov izvajal izven delovnega časa naročnika. 



 

 
 

 
Odzivni čas za morebitne reklamacije mora biti največ  2 uri od prejema sporočila. 
 

6.  člen 
Izvajalec se zaveda, da pri opravljanju svoje pogodbene dejavnosti lahko pride do 
naročnikovih podatkov in zato se izvajalec zavezuje, da bo vse svoje delavce seznanil z 
dejstvom, da tako disciplinsko kot odškodninsko odgovarjajo za sleherno razkritje ali 
drugačno zaradi zlorabo le – teh. V tem smislu bodo vsi izvajalčevi delojemalci podpisali 
ustrezno izjavo o varovanju podatkov. Fotokopije izjav bo izvajalec pred nastopom dela 
izročil naročniku. 

7. člen 
 

Cene z vključenim DDV  za storitve iz 1. člena te pogodbe so naslednje: 
 
- za postavko 1.1                            EUR /mesečno       
- za postavko 1.2                            EUR/mesečno       
- za postavko 1.3                            EUR/mesečno   
     
      SKUPAJ                                   EUR/mesečno 
 
- za postavko 1.4..                          EUR/1x čiščenje 
 
Cene so fiksne do 31.12. 2012. Izvajalec bo račune za opravljene storitve izstavljal do 10. 
dne v mesecu za pretekli mesec, naročnik pa bo račune poravnaval  v roku 30 dni od 
prejema. 

8. člen 
 

Pogodba je sklenjena za določen čas od 1.1. 2011  do  31. 12. 2011. 
 

9. člen 
 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec dela ne opravlja kvalitetno in strokovno 
pa se stanje ne popravi kljub opozorilu pooblaščenega delavca naročnika. 
 
Odpovedni rok v primeru odstopa od pogodbe je 60 dni. 
 
Ne glede na moţnost odstopa ima naročnik pravico za vsakokratno kršitev, ki ni 
odpravljena v roku 2 ur od računa odbiti do 20% vrednosti, o čemer mora naročnik s 
priporočenim pismom takoj po ugotovitvi kršitve obvestiti izvajalca. 
 

10. člen 
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa 
to ne bo mogoče, bo o njunem sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. 
 

11. člen 
Ta pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po 1 izvod. 
                                                                                                     Številka: 085-06-9/2004 
                                                                                                     Nova Gorica: 
                                                                                                                                                      
IZVAJALEC        NAROČNIK                                                                            
      MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
                                                                                      ŢUPAN 

                                                                              Matej  Arčon 



 

 
 

 
                                           SEZNAM  IN OBSEG  STORITEV 

 
 
 
3.1. PISARNE MONG, ZELENA IN STEKLENA DVORANA   
 

DNEVNO MESEČNO  

* pobiranje smeti in prenos do kontejnerjev * temeljito čiščenje vrat in okenskih stekel 

* brisanje prostih površin na dosegu roke * temeljito čiščenje zunanjosti omar in     
   pohištva 

* brisanje kljuk in okenskih polic * odstranjevanje pajčevine 

* vlaţno brisanje ali sesanje tal * čiščenje radiatorjev 

 
 
3.2. SKUPNI PROSTORI (hodniki, stopnišča, avla in atrij)  
 

DNEVNO MESEČNO  

* vlaţno brisanje tal * temeljito čiščenje miz, stolov, klopi 

* pobiranje smeti in prenos do kontejnerja * odstranjevanje pajčevine 

* brisanje prahu iz površin na dosegu roke 
in     
  poliranje oz. čiščenje vseh notranjih      
  steklenih površin 

* temeljito čiščenje radiatorjev 

* temeljito čiščenje napisnih tabel 

* brisanje vhodnih vrat * čiščenje okenskih stekel 

 1 x tedensko zalivanje rastlinja v avli in stopniščih 

 1 x tedensko oz. po potrebi od 1.5. do 30.9. grabljenje listja, čiščenje klopi, pometanje tal 
in            urejanje ribnika v atriju 

 
 
3.3. SANITARNI PROSTORI V STAVBI MONG  
 

DNEVNO MESEČNO  

* pobiranje smeti in prenos do kontejnerjev * temeljito čiščenje vrat in okenskih stekel 

* nameščanje mila,kvalitetnih papirnatih        
  brisač in  toaletnega papirja 

* temeljito čiščenje stenskih ploščic 

* brisanje kljuk in okenskih polic * čiščenje radiatorjev 

* poliranje ogledal in čiščenje etaţerjev, 
pip,    
  umivalnikov in stenskih ploščic v    
  neposredni bliţini umivalnikov 

* čiščenje zračnikov 

* čiščenje WC školjk in pisoarjev  

* vlaţno brisanje tal  

 
 
3.4. VELIKA SEJNA DVORANA  (po naročilu) 
 
-  vlaţno brisanje ali sesanje tal, pobiranje smeti in prenos do smetnjakov 
-  brisanje praha s površin na dosegu roke ( mize, stoli, vrata, konvektorji ipd.)  
 

 
 
 


