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Številka povabila: 431-E-EN-MR 12/2020 
Datum: 1. 6. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za Generalno čiščenje počitniških kapacitet v Sloveniji. 
 
Predmet povpraševanja je generalno čiščenje in drobna popravila počitniških apartmajev in 
sicer: 
 

KRAJ STANOVANJE M
2
 

Izola Simonov zaliv, stanovanje št. 19 36,32 

Izola Simonov zaliv, stanovanje št. 20 56,68 

Moravske toplice stanovanje št. 1 35,58 

Moravske toplice stanovanje št. 2 73,42 

Rogla Gaber 66 24,60 

Rogla apartma A 44,00 

Rogla apartma B 44,00 

Terme Čatež stanovanje št. 214 37,80 

 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 

1. Generalno čiščenje mora zajemati naslednje storitve: 
 
- čiščenje oken z okvirji in vrat s podboji 
- sesanje in prebris zgornjih in vseh talnih površin, vključno s strojnimi, elektro in  
  prezračevalnimi inštalacijami v prostoru (npr. luči, stikala…) 
- prebris vsega pohištva (tudi oblazinjenega) 
- pomivanje posode 
- odstranjevanje pajčevine z vseh površin 
- morebitna drobna popravila opreme 
- pranje zaves, vzglavnikov in odej 
- globinsko čiščenje vzmetnic 
- košnja trave na Rogli (apartma A in B) in Termah Čatež 
 

2. Termin izvajanja storitve: 
 
Storitve je potrebno opraviti: 

o Simonov zaliv - najkasneje do 8.6.2020, 
o Ostali apartmaji – po dogovoru 

 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 59 Faks: 02 321 25 22 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev 
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3. Ostalo 
 

- naročnik nudi oskrbo z vodo in elektriko 
- izvajalec mora imeti svoje stroje, naprave za ustrezno čiščenje in čistila 
- kontaktna oseba: ga. Darja Orožim, tel. št. 02/321-23-11 

 
 
 

Merilo za izbor je najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 

• Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• Popuste in rabate; 
• Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
• Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni 

material, delo). 
 
Rok za sprejem ponudb: 2. 6. 2020 do 14:00 ure.  
 
Ponudbo lahko pošljete na e-poštna naslova: 
mojca.rakusa@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
Pripravila: 
Mojca Rakuša dipl. ekon. 
 


