
 

 

Radlje ob Dravi, 5.3.2015 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVAJANJE ČIŠČENJA PROSTOROV JAVNEGA ZAVODA ŠKTM 

RADLJE OB DRAVI NA LOKACIJI MARIBORSKA CESTA 8, OBJEKT MLADINSKEGA KULTURNEGA 

CENTRA Z  MLADINSKIM HOTELOM RADLJE OB DRAVI 

 

Vabimo vas, da podate ponudbo za čiščenje objekta na naslovu Mariborska cesta 8. Ponudba se oddaja 

za vse navedene storitve.  

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 

Ponudbena vrednost za redno čiščenje se poda za en mesec, za občasna čiščenja pa po enoti. Pogodba 

bo sklenjena za obdobje dveh let s 3 mesečnim odpovednim rokom. Opis storitev pod rubriko redno 

čiščenje, ki je podlaga za oblikovanje ponudbe, je v prilogi št. 1 k temu povabilu, opis storitev pod 

rubriko občasna čiščenja pa v prilogi št. 2 k temu povabilu.  

Podpisana ponudba z datumom podpisa mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

1.  Naziv, naslov in kontaktne podatke ponudnika z davčno številko; 

2. Ponudbeno ceno z in brez DDV za redno čiščenje po opisu del za dela navedena v prilogi št. 1; 

3. Ponudbeno ceno z in brez DDV za občasna čiščenja po popisu del za dela navedena v prilogi št. 2: 

Predračun mora biti veljaven do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom, oziroma najkasneje do 

31.3.2015. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo z 

najnižjimi cenami. Ponudnik lahko zbere največ 100 točk, pri čemer predstavlja najnižja cena iz priloge 

številka ena 80 točk, najnižje cene iz priloge številka dve pa 20 točk.  

Pričetek del: 1.4.2015. 

Rok plačila za opravljeno storitev je 30 dni po prejemu fakture. 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do ponedeljka 16.3.2015 do 10. ure. 

Ponudbo lahko oddate osebno, po elektronski ali navadni pošti. 

Podatki za pošiljanje ponudbe: 

- Naslov: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi 

- Elektronski naslov: info@sktmradlje.si 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 

O izboru boste obveščeni v roku petih dni po odpiranju ponudb. 



Dodatne informacije dobite na telefonu 040 125 134, Sara Berglez Zajec ali el. naslov: 

berglez.sara@gmail.com . 

 

Direktor: Milan Šarman, dip.ekon. 
 
 
 
 
Priloga 1: Opis rednega čiščenja 
Priloga 2: Opis občasnega čiščenja 
Priloga 3: Tlorisne površine 
Priloga 4: Obrazec ponudbe 
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