Občina Izola

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

PRILOGA k OBRAZCU št. 2d

Ponudnik: _____________________

PODROBNA OBRAZLOŽITEV STRUKTURE PONUDBENE CENE - VIZ Vrtec Mavrica
Ponudnik mora izpolniti vse postavke (vrstice in stolpce)!
AKTIVNOSTI
Dnevna (redna) čiščenja:
2

čiščenje vseh talnih površin (26 igralnic - 1 igralnica ima povpr. kvadraturo 40 m ,
pisarne, garderobe, skupni prostori, hodniki, stopnišča, podesti),

čiščenje pohištva in opreme v igralnicah, garderobah, pisarnah, skupnih prostorih,

brisanje okenskih in drugih polic,

čiščenje tal pod blazinami in čiščenje blazin iz umetne mase,

čiščenje otroških foteljev iz umetne mase,

čiščenje vrat, okvirjev vrat, kljuk,

čiščenje steklenih površin in ogledal v vseh igralnicah in ostalih prostorih do višine
dosega otroških rok,

sesanje tekstilnih talnih oblog ter čiščenje vidnih madežev,

čiščenje posod za odpadke in podstavkov za čevlje,

praznjenje posod z odpadki (mešani, plastika, papir), nameščanje vrečk v posode
za odpadke in odnašanje smeti do zabojnikov,

čiščenje površin in predpražnikov pred vhodi in na vhodih,

čiščenje sanitarij (talne in stenske ploščice ter pregrade, umivalniki, wc školjke,
wc kotlički, kadice, tuši, pipe, ogledala, podajalniki brisačk in wc papirja, milniki, wc
metlice in posode za wc metlice …),

čiščenje prostora za čistila (trokadero, talne in stenske ploščice)

zračenje prostorov,

drugo običajno čiščenje po navodilih naročnika.

ometanje pajčevine,

temeljito čiščenje pohištva in opreme (omare - tudi zgornji deli, mize, stoli, vitrine,
previjalne mize, garderobne omare, igralne hišice, kotički),

temeljito čiščenje tal pod blazinami in blazin iz umetne mase,

čiščenje slik, fotografij – okvirji in stekla, gasilnih aparatov,

čiščenje ograj ob stopniščih in ob oknih,

čiščenje stenskih oblog in pralnih sten,

brisanje prahu z radiatorjev in cevi,

čiščenje vtičnic in stikal,

čiščenje telefonov, fotokopirnih strojev, računalnikov …,

2

POGOSTOST

m

Št.ur/me
sec

5 x tedensko

Notranja
čistilna
2
površina:2520 m

Cena/mesec

DDV

SKUPAJ/mesec

Zunanja
čistilna
2
površina: 25 m
Skupaj: 2545 m
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1 x tedensko
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Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

čiščenje oblazinjenih sedežnih garnitur,
čiščenje posod za dežnike,
temeljito čiščenje sanitarij (stenske obloge in pregrade v celoti, luči pri umivalnikih
…),
drugo običajno tedensko čiščenje po navodilih naročnika.
strojno čiščenje tal v sanitarijah,
drugo običajno mesečno čiščenje po navodilih naročnika.
strojno odstranjevanje starega premaza tal ter nanos novega premaza odpornega
na razkužila (februar, avgust),
strojno čiščenje tal na zunanjih terasah (februar, avgust),
čiščenje vseh steklenih površin (notranjih in zunanjih) tudi na višini (februar in
avgust)
temeljito čiščenje okenskih okvirjev (februar in avgust).
demontaža in čiščenje svetil ter ponovna montaža pokrovov luči (avgust),
temeljito čiščenje in impregnacija vseh lesenih površin - pohištvo in drugo
(avgust).

1 x tedensko
1 x mesečno
2 x letno

1 x letno

* 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
Od skupne cene/mesec: strojno ročno čiščenje
Od skupne cene/mesec: strojno čiščenje
Od skupne cene/mesec: čiščenje steklenih površin
*navedeni termini letnega čiščenja so le okvirni; naročnik lahko termine letnega čiščenja prilagodi

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika
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