Občina Izola

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let

PRILOGA k OBRAZCU št. 2f

Ponudnik: _____________________

PODROBNA OBRAZLOŽITEV STRUKTURE PONUDBENE CENE - OŠ Livade
Ponudnik mora izpolniti vse postavke (vrstice in stolpce)!
OŠ Livade, Livade 7, 6310 Izola
AKTIVNOSTI
Dnevna (redna) čiščenja:

praznjenje košev za smeti,

vlažno brisanje trdih talnih oblog (parket, PVC, keramika, marmor),

čiščenje ogledal, etažere in luči nad ogledalom,

brisanje šolskih tabel,

sesanje tekstilnih talnih oblog,

temeljito čiščenje sanitarij (školjk, umivalnikov, ogledal, pisoarjev, stenske in talne keramike,
podajalnikov in milnikov) z dezinfekcijo; nameščanje toaletnega papirja, brisač za roke in tekočega mila;
otroške sanitarije je potrebno čistiti 2x dnevno

pometanje in brisanje glavnega vhoda,

čiščenje stekel na vhodu in vmesnih vratih,

čiščenje košev za smeti z nameščanjem vrečk.

STAVBA in OKOLICA: pobiranje smeti in odnašanje v smetnjak; zapiranje oken, ugašanje luči, zaklepanje
vrat; vklapljanje alarmne naprave.

Vlažno brisanje prostih delovnih površin, miz, okenskih polic, držal ograje in zgornjih površin radiatorjev,

Odstranjevanje prstnih odtisov s pohištva, vrat, kljuk in stikal

Suho brisanje drobnega inventarja, telefonov in računalniške opreme














ometanje pajčevine, čiščenje prostih delovnih površin, čiščenje podnožja stolov, miz, vrat, obešalnikov,
klopi in korit za rože,
sesanje in odstranjevanje madežev na tekstilnih talnih oblogah,
sesanje zgornjih površin knjig na knjižnih policah, knjižnih polic in knjižnih korit,
čiščenje straniščnih metlic in zunanjosti kotličkov,
čiščenje napisnih tabel in gasilnih aparatov,
STAVBA in OKOLICA: pometanje amfiteatra in balkonov (3-ije) okoli šolske zgradbe.
temeljito čiščenje radiatorjev, pohištva,
temeljito čiščenje šolskih klopi in dezinfekcija,
sesanje oblazinjenih sedežnih površin,
čiščenje stenske keramike in pralnih sten,
čiščenje garderobnih obešalnikov in okenskega stekla.
čiščenje okenskih stekel z okvirji v objektih,
STAVBA in OKOLICA: čiščenje stropnih svetil.
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POGOSTOST

m

5x tedensko

2.776

Št.ur/mesec

Cena/mesec

DDV

SKUPAJ/mesec

3x tedensko
2x
tedensko

1x tedensko

1x mesečno

2x letno

1

Občina Izola




Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje dveh let
1x letno

poliranje PVC talnih površin in kamnitega stopnišča,
strojno čiščenje PVC talnih oblog.
pripravljanje in pospravljanje prostorov ob prireditvah in podobno

Po dogovoru

* 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

UPORABLJEN MATERIAL, VKLJUČEN V CENO DELA
Material
Toaletni papir*

Proizvajalec

Oblika enote

Vsebina enote

Št.enot/mesec

Cena/mesec

DDV

SKUPAJ/mesec

Papirnate brisače**
Tekoče milo***
Čistilna sredstva****
SKUPAJ CENA NA MESEC
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