Občina Izola

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

PRILOGA k OBRAZCU št. 2e

Ponudnik: _____________________

PODROBNA OBRAZLOŽITEV STRUKTURE PONUDBENE CENE - Mestna knjižnica Izola
Ponudnik mora izpolniti vse postavke (vrstice in stolpce)!
Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola, Ulica Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola
Zimski urnik odprtosti: ponedeljek-petek: od 9.00 do 18.30 (zaželen čas čiščenja od torka do ponedeljka od 6.00 zjutraj )
sobota od 8.00 do 13.00; (zaželen čas čiščenja od 13.00 dalje)
Poletni urnik odprtosti: ponedeljek in četrtek: od 8.00 do 12.00 in 18.00 do 20.00; (zaželen čas čiščenja od 6.00)
torek, sreda, petek:od 8.00 do 15.00; (zaželen čas čiščenja od 6.00)
AKTIVNOSTI
Dnevna (redna) čiščenja na lokaciji
MKI, Osvobodilne fronte 15, Izola

praznjenje košev in namestitev PVC vrečk,

sesanje in mokro brisanje trdih tal,

pometanje oz. odstranjevanje smeti, umazanije iz
lesenih talnih površin /parketa/ s primernim
pripomočkom in sredstvom

odstranjevanje prahu z nizkega pohištva, okenskih
polic,

čiščenje pisalnih miz, stolov, izposojevalnega pulta,
omar in steklenih vitrin,

sesanje tepihov na vhodih,

čiščenje vrat, okvirjev, kljuk in steklenih površin na
notranjih in vhodnih vratih,

ometanje stropov, sten, okenskih polic, okenskih
okvirjev, luči

ročno čiščenje in dezinfekcija toaletnih prostorov,
sanitarij, keramike, ogledal; nameščanje papirnatih
brisač in toaletnega papirja v podajalnike in tekočega
mila v dozatorje /po potrebi/

čiščenje in pometanje dohodnih poti v knjižnico in
izhodov na zelenice

sesanje oblazinjenega pohištva

temeljito čiščenje pisalnih miz, stolov,
izposojevalnega pulta, omar

temeljito čiščenje vrat, okvirjev, kljuk in steklenih
površin na vhodnih in notranjih vratih,
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sesanje prahu iz knjižnih regalov in čitalniških omar,
odstranitev prahu in pajčevin po stenah, stropovih, iz
okenskih polic, vrat in ostalih elementov,
temeljito čiščenje parketa/lesnih tlakov/ in zaščita s
primernim sredstvom
zunanje zunanje in notranje čiščenje vseh oken in
steklenih vrat (obojestransko)
čiščenje 4-delne/vgradne razstavne vitrine na
oddelku za odrasle/les, od tega steklene površine
obojestransko, brez polic; 8,81m²
čiščenje 2-delne vitrine na oddelku za odrasle les, od
tega steklene površine obojestransko: 1,62m²
čiščenje steklenih razstavnih vitrin s stalno zbirko
igrač/2-zunanje/: 23,54m²
obojestransko čiščenje predelnih steklenih
površin/čitalnica-1, hodnik-čitalnica1/, vgradne
steklene vitrine/pisarna direktorica/in oken/3-pisarna
direktorica, tajništvo, središč za samostojno učenje;
68,63m²
čiščenje 4-delne/vgradne razstavne vitrine na
oddelku za odrasle/les, od tega steklene površine
obojestransko, brez polic; 8,81m²
čiščenje 2-delne vitrine na oddelku za odrasle les, od
tega steklene površine obojestransko: 1,62m²
čiščenje steklenih razstavnih vitrin s stalno zbirko
igrač/2-zunanje/: 23,54m²
obojestransko čiščenje predelnih steklenih
površin/čitalnica-1, hodnik-čitalnica1/, vgradne
steklene vitrine/pisarna direktorica/in oken/3-pisarna
direktorica, tajništvo, središč za samostojno učenje;
68,63m²
zunanje in notranje čiščenje steklenjakov/izposoja,
pravljična soba*čiščenje steklenjakov zahteva posebej
izurjene čistilce
strojno-globinsko čiščenje talnih površin /keramike/
čiščenje skladišča / odstranjevanje pajčevine, brisanje
knjižnih polic in drugih površin, pometanje
oz.sesanje, ter mokro brisanje tal

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

1x na 14 dni

1 x mesečno

1x mesečno

4 x letno

brisanje prahu iz knjižnih polic z odstranitvijo knjig iz
polic in ponovno namestitev le-teh na polico,
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čiščenje steklenih površin nad vrati v pisarnah,
kuhinji, obdelavi, središču za samostojno učenje, v
pravljični sobi, nad vrati sanitarij
globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva/(pisarniški
vrtljivi stoli, konferenčni stoli, vrtljivi stoli za
obiskovalce v knjižnici in v središču za samostojno
učenje, v obdelavi in na izposoji/,
globinsko čiščenje tepihov.
demontaža, pranje in montaža zaves v pravljični sobi.
globinsko čiščenje screen rolojev /notranjih/,
lamelnih zaves,
čiščenje steklenih razstavnih vitrin s stalno zbirko
igrač /notranje/.
zunanji screen roloji/steklenjak na izposoji in v
pravljični sobi/,
senčila/steklenjak na izposoji in v pravljični sobi.

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let
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

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika
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