Občina Izola

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

PRILOGA k OBRAZCU št. 2a

Ponudnik: _____________________

PODROBNA OBRAZLOŽITEV STRUKTURE PONUDBENE CENE - Občina Izola
Ponudnik mora izpolniti vse postavke (vrstice in stolpce)!
Občina Izola: Sončno Nabrežje 8 in Postojnska 3, 6310 Izola, URNIK: PONEDELJEK – PETEK: 12.00 – 15.00
AKTIVNOSTI

Dnevna (redna) čiščenja na Sončnem nabrežju 8 in Postojnski 3:

čiščenje tal z vlažnim brisanjem tal v vseh prostorih,

čiščenje kuhinje,

čiščenje miz, delovnih pultov namiznih svetlobnih teles,

izpraznjevanje in čiščenje košev za smeti z nabavo vrečk za odpadke,

čiščenje sanitarij (umivalniki, ogledala, wc školjke), kompletno z vrečkami za
odpadke, polnjenje podajalnikov s toaletnimi brisačami, papirjem, milom,
vrečkami za damske vložke, praznjenje košev za smeti ter odnos smeti v
kontejnerje.









čiščenje steklenih površin na delovnih pultih, vhodnih in prehodnih vratih,
brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih, pohištvu, steklenih površinah, nogice
od stolov (dezinfekcija) in
čiščenje stopniščne ograje, okenskih okvirjev in polic.
temeljito čiščenje radiatorjev, prostih delovnih površin in miz,
brisanje telefonskih aparatov, računalnikov,
temeljito čiščenje vrat,
odstranjevanje pajčevin in
temeljito čiščenje stenske keramike v sanitarnih prostorih.



čiščenje garažne hiše v Zdravstvenem domu Izola: pometanje celotne površine,
čiščenje pajčevine in čiščenje vhodnih garažnih vrat.






2

POGOSTOST

m

5x tedensko

986,09

Št.ur/m
esec

Cena/mesec
(v EUR brez
DDV)

DDV

SKUPAJ/mesec
(v EUR z DDV)

2

(520,19 m =
Sončno
nabrežje 8;
2
465,90 m =
Postojnska 3)

5x tedensko

1x mesečno

986,09

1x mesečno

1650

strojno čiščenje garažne hiše v Zdravstvenem domu Izola

1x letno

1650

čiščenje sejne dvorane občinskega sveta na lokaciji Kristanov trg 1 (čiščenje
delovnih pultov, miz, stolov, suho in mokro čiščenje tal, čiščenje pajčevine,
sanitarij)
temeljito čiščenje terase v dvorani občinskega sveta na lokaciji Kristanov trg 1

15x letno

120

6x letno

65
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Občina Izola

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

Občasna čiščenja na Sončnem nabrežju 8 in Postojnski 3:

čiščenje in pomivanje steklenih površin

2x letno



enkratno snemanje, pranje in ponovno obešanje zaves v poslovnih prostorih
občinske uprave

1x letno




globinsko in kemično čiščenje oblazinjenega pohištva in stolov ter tal
čiščenje svetlobnih teles in pomivanje stekel svetlobnih teles

1x letno

42

* opomba: pri občasnih čiščenjih morajo biti ta opravljena po predhodnem naročilu in dogovoru z naročnikom ter po cenah iz ponudbenega predračuna

SKUPAJ CENA NA MESEC

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika
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Občina Izola

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

Ponudnik mora izpolniti vse postavke (vrstice in stolpce)!
Občina Izola: javne sanitarije, Gorkijeva 8, 6310 Izola
URNIK: VSAK DAN; 1.4.-30.9.:5.30, 11.00, 15.00, 18.00 in 21.30
1.10.-31.3.: 5.30, 11.00, 16.00 in 20.30
AKTIVNOSTI
Dnevna čiščenja (4x na dan ali 5x na dan):

izpraznjevanje in čiščenje košev za smeti,

čiščenje wc školjk in pisoarjev,

čiščenje in poliranje umivalnikov in pip,

čiščenje ploščic v neposredni bližini umivalnikov,

čiščenje in poliranje ogledal,

brisanje vrat,

čiščenje pred prostora,

brisanje prahu iz okenskih polic, podajalnikov papirja,

namestitev mila, toaletnega papirja, brisač za roke, razkužila in

suho in mokro čiščenje tal.

POGOSTOST

m

2

Št.ur/mesec

Cena/mesec

DDV

SKUPAJ/mesec

7x tedensko






čiščenje steklenih površin in okvirjev,
čiščenje stenskih ploščic od vrha do tal,
generalno čiščenje podajalnikov papirja, mila in razkužila in
generalno čiščenje vrat.




strojno čiščenje tal,
strojno čiščenje zunanjega tepiha

1x mesečno



odstranjevanje starega premaza iz tal in nanos novega premaza,
odpornega na razkužila

1x 3mesece

1x tedensko

SKUPAJ CENA NA MESEC

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika
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