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Naročnik:  
 
TEHNIŠKI ŠOLSKI 
CENTER MARIBOR  
Zolajeva 12, 2000 Maribor  

 
Številka: JN-1/2017  

Datum: 26.4. 2017 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 I. točka  

Na Portalu javnih naročil, dne 27.4. 2017, pod številko objave JN004544/2017 in Uradnem listu 
EU, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku za izvajanje »Okolju prijaznih storitev 
čiščenja prostorov«, s sklenitvijo pogodbe za obdobje 3 let. Predvidena vrednost javnega 
naročila znaša 238.000 € brez DDV za tri leta. 

Predmet javnega naročanja so storitve čiščenja z okoljsko manj obremenjujočimi čistili, pri  
oddaji javnega naročila pa se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem  
javnem naročanju (Ur. I. RS št. 102/2011,18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013). Temeljne  
okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju se upoštevajo v okviru tehničnih  
specifikacij javnega naročila in posebnih določil pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

Naročnik je predmet javnega naročanja določil tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno,  
da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoča storitev in da se pri oddaji  
javnega naročila upoštevajo vsaj temeljne okoljske zahteve iz uredbe in njenih prilog. 

II. točka 

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki  
je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

III. točka 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala  
javnih naročil. 

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz  
IV. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

Sestanka s ponudniki ne bo. 
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Ogled objektov je možen po predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika. 

IV. točka 

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred  
rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana  
pravočasno. 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse  
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred  
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo  
posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo  
ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo  
ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično  
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem  
odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter  
druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika,  
navedenega v ponudbi. 

V. točka 

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: 

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER 
MARIBOR  
Zolajeva 12, 2000 Maribor 

z vidno oznako "NE ODPIRAJ - PONUDBA ", z navedbo predmeta naročila in številko 
 objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil po pošti, osebno pa le zadnji dan za oddajo  
ponudb med 8. in 11. uro, do 15.6. 2017. 

Na ovojnici mora biti označen naslov pošiljatelja. 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in  
bodo pravilno označene. 

Vse stroške z zvezi s pripravo ponudbe in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik sam. 

VI. točka 

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 Ponudbo (OBR-1), 
 Izjavo ponudnika, ki nastopa s podizvajalci (OBR-l/a)  

Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2), 
 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-3), 
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 Izjava o posredovanju podatkov (OBR-4),  
Ponudbene predračune (OBR-5), 

 Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-6), 
 Reference ponudnika (OBR-7) in strokovna priporočila(OBR-7/1)  

Izjava o kadrovskih pogojih (OBR-8) 
 Izjavo o zaposlitvi delavk naročnika (OBR-9) 
 Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev skladbo z Uredbo o zelenem JN (OBR-10)  

Izjava o izdaji finančnega zavarovanja (OBR-11) 
 Menična izjava (OBR-11/1) 
 Vzorec pogodbe (OBR-12) 

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in  
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

VII. točka 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

1. Osnovna sposobnost 

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno  
obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 75. člen ZJN-3. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih  
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami po 110. členu ZJN-3.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

3. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima  
sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili  
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke  
izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil  
ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega  
naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski  
subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano  
družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: 

• se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba  
in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja  
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, 

• mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi  
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: 
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 je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne  
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in  
sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka  
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih  
razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem  
položaju, 

 je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim  
poklicnim ravnanjem, 

 mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali  
hujšo kršitev poklicnih pravil, 

 je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. do 78. člena ZJN-3, v tem  
ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih  
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo  
sedež v Republiki Sloveniji. 
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-3) 

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času  
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval  
podatke o: 

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandi tistih  
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe,  
šteje, da so z njim povezane družbe. 

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-4) 

2. Poklicna sposobnost 

6. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države  
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v  
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo  
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 

7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je  
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona  
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v  
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

3. Ekonomska in finančna sposobnost 

8. Ponudnik mora imeti plačane vse ne sporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v  
predhodnih postopkih javnega naročanja. 
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Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 

9. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo Javnega naročila ni imel blokiranih  
transakcijskih računov. 
Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR-6) 

10. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema  
pravilno izstavljenega računa. 
Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR-6) 

4. Tehnična in kadrovska sposobnost po 68. členu ZJN-3 

11. Tehnično in kadrovsko zmogljivost za izvedbo predmeta javnega naročila ponudnik  
dokazuje z referencami. V ta namen predloži reference opravljenih storitev čiščenja prostorov  
v obdobju zadnjih treh let (2014, 2015 in 2016) pred objavo tega naročila z strokovnimi  
priporočili o kvalitetnem, zanesljivem in pravočasnem izvajanju storitev. 

Posamezna referenca je ustrezna, če je ponudnik opravljal storitev čiščenja na objektu  
površine vsaj 1500 m2 in vsaj 1 leto pri istem naročniku. 

Ponudnik mora predložiti vsaj 3 reference za objekte s 2000 m2 čistilne površine ali vsaj 4  
reference za objekte s 1500 m2 čistilne površine, ki jih vpiše v obrazec (OBR-7 in zanje  
predloži strokovna priporočila (OBR-7/1). 

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali storitev čiščenja v delovnem  
razmerju pri ponudniku, konzorcijskemu partnerju ali podizvajalcu ponudnika in da dela ne  
bodo izvajali na kakšni drugi pravni osnovi (delo na črno, študentska napotnica, avtorska  
pogodba, podjemna pogodba, itd ... ), sicer ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi brez  
odpovednega roka. 
 
Ponudnik mora predložiti Izjavo o kadrovskih pogojih (OBR-8). 

12. Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik pri čiščenju prostorov, morajo skladno z Uredbo o  
zelenem javnem naročanju izpolnjevati naslednje tehnične specifikacije: 

ZAHTEVE ZA UNIVERZALNA ČISTILA: 

1. Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za  
katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavko v za nevarnost ali  
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200829: 

• R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s  
sprošča strupen plin.), 

• R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  
R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 

• R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske  
okvare.), 

• R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri  
vdihavanj u.), 
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DOKAZILO za točki 1 in 2 - ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa 1, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje  
zahteve, ali  

• seznam sestavin čistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS  
številka, če je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali  
previdnostni stavki, ali  

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

Ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju zahtev skladno z Uredbo o zelenem naročanju  
(OBR-10). 

ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA ČIŠČENJE OKEN: 

1. Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne  
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost  
ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

• R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka),  
• R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka), 
• R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske  

okvare), 
• R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri  

vdihavanju), 
• R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi  

uničevanja ozona v zgornji atmosferi), 
• R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti), 
• R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu  

otroku.), 
• R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H36lf (Sum škodljivosti za plodnost.),  
• R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),  

R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih  
okvar) 

• R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive  
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo  
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

• R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke  
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). 

Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine,  
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali  
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

• R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome  
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

• R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski 
odziv  
kože.). 
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• R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi  
uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 

• R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
• R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu  

otroku.), 
• R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),  

R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),  
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih  
okvar.), 

• R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive  
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo  
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

• R5l/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke  
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki). 

Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za  
katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali  
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

• R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko 
povzroči  
simptome2alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

• R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski 
odziv  
kože.). 

2. Univerzalno čistilo ne sme vsebovati: 

a) več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila, 
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, 
c)biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost  
ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 
• R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive  

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo  
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

• R5l/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke  
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); 

razen če je Log Pow3 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF4 ≤ 100, kar 
pomeni,  
da biocidi niso potencialno bioakumulativni 

DOKAZILO k točki 1 in 2 - ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa 1, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje  
zahteve, ali 

• seznam sestavin čistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS  
številka, če je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali  
previdnostni stavki, ali 

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

Ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju zahtev skladno z Uredbo o zelenem naročanju  
(OBR-10). 
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ZAHTEVE ZA ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE: 

1. Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne  
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost  
ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 
• R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  

R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
• R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske  

okvare.), 
• R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri  

vdihavanju.), 
• R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi  

uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
• R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti), 
• R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu  

otroku.), 
• R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361 f (Sum škodljivosti za plodnost.),  

R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H36ld (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih  
okvar), 

• R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive  
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo  
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

• R5l/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke  
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.). 

Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne  
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali  
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

• R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome  
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

• R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski 
odziv  
kože.). 

2. Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati: 

a) več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila, 
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, 
c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost  
ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008 : 

• R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive  
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo  
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

• R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke  
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); 

       razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤ 100, kar 
pomeni, da  
       biocidi niso potencialno bioakumulativni. 



9 
 

2. Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati: 

a) fosforja, 
b) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost  
ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

• R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive  
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo  
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

• R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.);  
razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤ 100, kar 
pomeni,  
da biocidi niso potencialno bioakumulativni ali če se uporabljajo kot sredstva za  
konzerviranje. 

DOKAZILO za točki 1 in 2 - ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa 1, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje  
zahteve, ali seznam sestavin čistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS  
številka, če je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali  
previdnostni stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

Ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju zahtev skladno z Uredbo o zelenem naročanju  
(OBR-10). 

Za vsa čistila veljajo še naslednje zahteve: 

1. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 
2. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina 

DOKAZILO k točki 3: Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

DOKAZILO za k točki 4: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz  
katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega  
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

5. Posebni pogoji: 

13. Ponudnik mora predložiti podpisano in žigosano izjavo o zaposlitvi delavk naročnika  
za Srednjo strojno šolo (OBR-9). 

VIII. točka 

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,  
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. 
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Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo  
pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb  
iz ponudbe. 

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni  
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila,  
bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu s 
112. členom ZJN-3. 

Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za posamezni sklop blaga ali oba razpisana  
sklopa storitev. 

IX. točka 

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez  
dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. 

Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. 

Naročnik bo upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma predložil  
ponudnik (kandidat) v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence  
ni starejši od 4 mesecev. 

X. točka 

Ponudniki morajo predložiti pri oddaji ponudbe le Izjavo o izdaji finančnega zavarovanja za  
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11). Z njo se obvežejo, da bodo v primeru, če  
bodo izbrani, predložili menično izjavo (OBR-11/1) z bianco menico v višini 3000 €. 

Naročnik bo ob podpisu pogodbe pozval izbranega ponudnika, da predloži garancijo za dobro  
izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki menične izjave (OBR-11/1) z bianco menico v  
višini 3000 € . 

Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če obveznosti po  
pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene oziroma jih bo izvajalec nehal izvajati  
pred potekom pogodbe. 

Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po prenehanju pogodbe. 

XI. točka 

Ponudnik mora pri izdelavi ponudbenega predračuna upoštevati za sklop: 

Tlorisna površina za dnevno čiščenje znaša povprečno 10000 m2.  
V novi šolski zgradbi so dvigala, v stari pa ne. 
Tla v učilnicah in upravnih prostorih so parket in umetna masa, v sanitarijah keramika, na  
hodnikih in stopniščih pa kamen, umetna masa in keramika. 
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Šolo uporablja dnevno 670 dijakov in 150 študentov višje šole in 60 udeležencev izrednega  
izobraževanja ter 72 zaposlenih. 

Delovna sredstva, čistilno opremo, čistila in čistilne pripomočke ter toaletne potrebščine,  
vključno s toaletnim papirjem in brisačami zagotavlja izvajalec storitev. 

V šolski zgradbi je 36 učilnic (vključene tudi zbornice), 18 kabinetov, 10 pisarn, 8 WC  
prostorov, 6 hodnikov, 2 umivalnici. 
Čistilke, ki so zaposlene, v skladu s pogodbo o spremembi delodajalca, zadnja tri leta pri  
čistilnem servisu, imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in jih bo prevzel  
izbrani izvajalec za čas trajanja pogodbe o izvajanju storitev. 

Delavke so stare: 51 let, 57 let in 51 let. 

Delavkam pripadajo: 
• Plača 
• Prevoz 
• Prehrana 
• Regres  

Ena delavka ima priznano invalidnost III. kategorije, z naslednjimi omejitvami: fizično lahko  
delo, brez dvigovanja in prenašanja težjih bremen (10 kg), ne v vodi ter na mrazu, ne pri  
delih, kjer so potrebni fini in hitri gibi z rokami ter groba moč rok. Iz dopolnilnega mnenja  
izhaja, da je delavka zmožna opravljati delo »čistilka z omejitvami« s polnim delovnim  
časom. 

Izbrani ponudnik bo moral storitve čiščenja izvajati od ponedeljka do petka, ob sobotah pa le  
izjemoma v skladu z navodili naročnika. 

Natančen popis prostorov in storitev je določen v obrazcu predračuna OBR-5. 

XII. točka 

Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate ter DDV. Pripisi v ponudben  
predračun niso dovoljeni in se ne bodo upoštevali. V ceno čiščenja in vzdrževanja morajo biti  
vključeni tudi stroški toaletnega papirja, papirnatih brisač, mila za roke, dišave za sanitarne  
prostore, vsa čistila in dezinfekcijska sredstva ter vrečke za koše za smeti v toaletnih  
prostorih, ki so potrebni za nemoteno opravljanje dejavnosti naročnika. 

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu  
navesti končno letno, in mesečno vrednost ponudbe in ceno na m2 čistilne površine v evrih. 

Ponudnik mora DDV posebej prikazati. 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena letne vrednosti storitev  
iz ponudbenega predračuna. 

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za prvo leto trajanja pogodbe. 



12 
 

Cene se lahko nato enkrat letno sporazumno zvišajo v skladu z uradno objavljenim indeksom  
rasti cen življenjskih potrebščin, za kar bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi. 

Naročnik si v primeru, da se bodo v času trajanja pogodbe naročnikove potrebe po storitvah  
zmanjšale oziroma povečale, pridržuje pravico do zmanjšanja oziroma do povečanja obsega  
pogodbenih storitev in s tem ustreznega zmanjšanja oziroma povečanja pogodbene vrednosti  
za obdobje trajanja javnega naročila. V primeru potreb po dodatnih storitvah, ki se nanašajo  
na predmet naročila in niso zajete v ponudbenem predračunu in ki jih ni mogoče v naprej  
predvideti, bo naročnik s ponudnikom/izvajalcem sklenil aneks k osnovni pogodbi. Cena za  
m2 dodatnih storitev čiščenja je enaka ceni za m2 iz ponudbenega predračuna. 

XIII. točka 

Naročnik bo sklenil pogodbo o izvajanju storitev za obdobje treh let. 

XIV. točka 

Ponudba mora veljati do 31. 8. 2020. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo  
spremembo v materialu, količini in načinu dela. 

XV. točka 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt  
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na .  . Javnem razpisu. 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti  
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi  
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v  
primeru, daje tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. 

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov  
izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik  
izpolnjevanje pogojev iz VII. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno  
sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse  
gospodarske subjekte skupaj. 

XVI. točka 

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni  
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali  
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 
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Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno  
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti  
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe zadnji strani parafirati in žigosati. 

XVII. točka 

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je  
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva  
na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal  
kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika  
glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi  
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na  
nepristranskost revizijske komisije. 

XVIII. točka 

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb.  
Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali  
nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 

V sako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili V.  
točke Navodil. Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno  
predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure  
določene za oddajo ponudb. 

Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. 

XIX. točka 

Zahtevek za pred revizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v  
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D; ZPVPJN) vloži  
vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila  
ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za  
predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 

Vlagatelj mora ob vložitvi pred revizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali  
razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za  
finance, št. 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, 
sklic 11 16110 – 7111290 - ___________ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za  
pred revizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. 
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Ponudnik: 
NASLOVNICA PONUDBE  
 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): 
 
Naziv: 

  
Datum: 

  

 Ura:   
Naslov:   Zap. št.:   

 Podpis:  Žig: 
  

Javno naročilo:  Prejemnik: 
 

IZVAJANJE  
OKOLJU PRIJAZNIH STORITEV 

ČIŠČENJA PROSTOROV  
TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA 

MARIBOR 

 
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER 

MARIBOR 
 

Zolajeva ulica 12 
 

2000 Maribor 
  

Štev. objave 
UR:  

  

NE ODPIRAJ – PONUDBA! 

 
 
 
 
 
 


