
 

POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
1. PODATKI O NAROČILU 
 
Naročnik: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice NASLOV: Gubčeva 10a, 8250 Brežice 
Matična številka: 1331264000 Davčna številka: SI 23560343 
 
Transakcijski račun: SI56 0120 9603 0307 958, Banka Slovenije  
 
Odgovorna oseba:  
Katja Čanžar,  
direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
e-pošta: katja.canzar@zptm.si 
 
2. PREDMET NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je Izbor ponudnika za dobavo sanitarne opreme, čistil in pripomočkov za 
čiščenje za koledarsko leto 2023 in 2024 za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. 
 
Kot ponudnik lahko v postopku predložitve javnega naročila odda ponudbo vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti 
vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije. 
 
3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE POGODBE 
 
Rok za oddajo ponudbe je 17. 2. 2023 do 12:00 ure. Ponudnik odda ponudbo v zaprti ovojnici z jasno 
oznako in napisom: »NE ODPIRAJ – IZBOR PONUDNIKA ZA DOBAVO SANITARNE OPREME, ČISTIL IN 
PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE ZA KOLEDARSKI LETI 2023 IN 2024«. Na ovojnici morata biti navedena 
firma in točen naslov ponudnika. Ob prejemu ponudbe se na ovojnico zabeležita datum in točna ura 
prejema pošiljke. Upoštevane bodo tudi ponudbe, ki bodo oddane na pošto (priporočena pošta) 
najkasneje 17. 2. 2023. 
 
4. VPRAŠANJA IN DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISOM 
 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 3 (tri) delovne dni pred rokom za oddajo 
ponudb. Če želite dokumentacijo razpisa v digitalni obliki, naslovite e-mail s to prošnjo kontaktni osebi 
naročnika. 
 
Kontaktna oseba naročnika: 
Alja Kovačič 
e-naslov: alja.kovacic@zptm.si 
 
5. MERILO ZA IZBOR IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB 
 
Kot merilo za izbor ponudnika se upoštevajo sledeči kriteriji: 
 
1. najnižja ponudbena cena (70%) 
2. komercialist na terenu (območje Posavje) in uspešno sodelovanje v preteklih letih (10%) 
3. priporočila najmanj dveh javnih šolskih zavodih oz. dijaških ali študentskih domov, bolnišnic,.. 

(20%) 
 
 



 

Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo javnega 
naročila. Ponudba mora biti izdelana po načelu fiksne cene posameznih postavk. Naročnik ne priznava 
nikakršnih podražitev. 
 
Ponudbena cena mora biti prikazana tako, da so prikazani vsi davki in morebitne druge dajatve, ki 
bremenijo naročnika. Ponudbena cena se navede v evrih (EUR) in ločeno z DDV. Če ponudniki dajo 
kakršenkoli popust, mora biti ta že vštet v končno ponudbeno ceno z vsemi davki in prispevki. 
 
Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 
 
Naročnik bo izmed prispelih ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral 
enega ali več ponudnikov na podlagi merila, ki je določeno v tej razpisni dokumentaciji. 
 
6. PODPIS IN VELJAVNOST POGODBE 
 
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v roku petih (5) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe 
pristopiti k njeni sklenitvi in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove, se šteje, 
da je odstopil od ponudbe. 
  
  



 

OBRAZEC 1 
Naročnik: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datum: _________________  Žig  Podpis ponudnika:  _________________ 
  

Firma oziroma ime: 
 

Zakoniti zastopnik: 
 

Naslov: 
 

ID za DDV:     Matična št.: 
 
 
 
Številka transakcijskega računa: 
 

Telefon:      

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 



 

OBRAZEC 2 – PONUDBA 
Ponudnik: ________________________________________________________________ 
Naročnik: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice 
 
 
 

PONUDBA 
Št.: _________________ 

 
 
 

Obveščamo vas, da smo pripravljeni izvesti delo (vse kategorije skupaj) po popisu: 
 
 
 

Zneski (v EUR) DELO PO POPISU 

Brez DDV  

Popust ____ %  

S popustom in brez DDV  

22 % DDV   

KONČNA VREDNOST  
 

 
 
 
 
 
 
 
Končna cena z besedo: 
Delo po popisu:____________________________________________________________________  
  

/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: _________________  Žig  Podpis ponudnika:  _________________ 
 
 



 

OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV 

 
Ponudnik: _______________________________________________________________  
 
Naročnik: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice 

 

Št. 

Vrsta blaga / opombe 

Predvidena 
2-letna 
količina enota 

Cena na 
enoto 

(brez DDV) 

Skupna 
cena 

predvidene 
2-letne 
količine 

(brez DDV) 

Skupna 
cena 

predvidene 
2-letne 

količine (z 
DDV) 

Naziv 
ponujenega 

artikla, 
proizvajalec

pakiranje 

Cena za 
ponujeno 
pakiranje 

(brez 
DDV) 

1 Čistilo za dnevno ročno in 
strojno čiščenje vseh 
vodoodpornih površin  na 
osnovi alkohola.  Se šibko 
peni, se hitro suši in ne 
pušča progastih sledi.  Je 
svežega dolgotrajnega vonja 
(vsaj trije različni vonji). pH 
vrednost koncentrata 8-9. 
Pakiranje 5kg.  Okoljski 
certifikat tipa I. ali drugo 
dokazilo o skladnosti z 
Uredbo o ZeJN – priložiti. 

10 5 kg      

2 Univerzalno koncentrirano 
čistilo za dnevno ročno 
čiščenje vseh vrst 
vodoodpornih površin 
(ploščic, pomivalnih korit, 
štedilnikov, hladilnikov, 
zamrzovalnikov, kromiranih 
delov, košev za smeti,..). Po 
čiščenju ostane prijeten 
vonj. Pakiranje 1 lit. Obvezen 
Znak za okolje tipa I (EU 
Ecolabel ali enakovredno) – 
priložiti. 

30 L      

3 čistilo za dnevno čiščenje na 
osnovi citronske kisline za 
odstranjevanje vodnega 
kamna, pH 2,5-3, za čiščenje 
talnih in stenskih površin, 
umivalnih mest, WC školjk, 
rdeče barve, uporaba v 
delovni raztopini  0,5%-2% 
kot tudi nerazredčeno, 
pakiranje 5kg. Obvezen Znak 
za okolje tipa I (EU Ecolabel 
ali enakovredno) – priložiti. 

20 5 kg      

4 Sredstvo za čiščenje 
steklenih površin. Po 
čiščenju ne sme puščati sledi 
in se mora hitro posušiti. S 
steklenih površin mora 
odstranjevati prstne odtise, 

20 1 L      



 

maščobo in olja. Sredstvo 
mora biti pripravljeno za 
uporabo. pH 6,5-7, Pakiranje 
plastenka z razpršilko od 
750ml do 1l. Obvezen Znak 
za okolje tipa I (EU Ecolabel 
ali enakovredno) – priložiti. 

5 Kremno abrazivno sredstvo 
za čiščenje površin v 
kuhinjah in kopalnicah, 
čistilo odstranjuje vse vrste 
nečistoč, se ne redči, po 
čiščenju se izpere. Pakiranje 
od 450ml do 500ml. 
Obvezen Znak za okolje tipa I 
(EU Ecolabel ali 
enakovredno) – priložiti. 

10 0,5 L      

6 Nevtralen, visoko 
koncentriran, tekoč 
detergent za ročno 
pomivanje vseh vrst 
kuhinjskih pripomočkov, 
odstranjevanje mestnih in 
trdovratnih madežev, pH 5-
7, zelene barve, pakiranje od 
3 l do 5 l. Obvezen Znak za 
okolje tipa I (EU Ecolabel ali 
enakovredno) – priložiti. 

5 5 kg      

7 Tekoče alkalno sredstvo za 
strojno pomivanje bele in 
črne posode, se ne peni in 
hkrati učinkovito odstranjuje 
vse vrste organskih 
ostankov, primerno za 
uporabo v mehkih in trdih 
vodah, preprečuje nastanek 
vodnega kamna na posodi in 
v stroju za pomivanje 
posode, Sredstvo mora 
raztapljati tudi usedline 
škroba, čajne in druge 
madeže, primerno za vse 
vrste posode umetnih mas, 
porcelana in steklovine, 
Doziranje mora biti povsem 
avtomatsko z ustrezno 
dozirno tehniko, Sredstvo 
mora biti primerno za 
pomivalne stroje s katerim 
naročnik razpolaga, 
pakiranje od 20kg do 25kg. 
Obvezen Znak za okolje tipa I 
(EU Ecolabel ali 
enakovredno) – priložiti. 

12 25 kg      

8 Tekoče alkalno pomivalno in 
dezinfekcijsko sredstvo za 
strojno pomivanje posode 

5 25 kg      



 

na osnovi aktivnega klora, za 
pomivanje posode, skodelic 
in kozarcev v avtomatskih 
pomivalnih strojih  pH 13,5; 
sredstvo mora imeti dodan 
dezinficiens, da odstrani 
plesen ali glivice, ki se lahko 
zaredijo v pomivalnih strojih, 
pakiranje 25 kg. Vpisano v 
register biocidnih 
proizvodov. 

9 Kislo tekoče sredstvo za 
strojno izpiranje posode, 
kozarcev in skodelic, ki daje 
posodi sijaj in pospešuje 
sušenje, primeren za strojno 
izpiranje posode, se ne peni 
in  ne pušča ostanke soli 
oziroma lis vodnega kamna, 
skrajša čas sušenja, 
Pakiranje od 10kg do 25kg. 
Obvezen Znak za okolje tipa I 
(EU Ecolabel ali 
enakovredno) – priložiti. 

4 25 kg      

10 Peneče milo, nevtralno 
penilo za občutljivo kožo in 
pogosto umivanje rok, 
dermatološko testirano, 
Vsaka kartuša mora biti 
opremljena z deklaracijo in 
originalno zaprta. Pakiranje 
800ml, pripadajoči penilniki 
na reverz. Obvezen Znak za 
okolje tipa I (EU Ecolabel ali 
enakovredno) – priložiti. 

150 kom      

11 Prašek pralni za strojno in 
ročno pranje perila. 
Univerzalni pralni prašek za 
pranje belega perila, 
bombažnih, sintetičnih in 
lanenih tkanin pri 
temperaturah 30, 40, 60 in 
95C.  Vsebuje zrnca za 
odstranjevanje madežev. 
Pakiranje od 7kg do 10 kg. 
Okoljski certifikat tipa I. ali 
drugo dokazilo o skladnosti z 
Uredbo o ZeJN – priložiti. 

30 kg      

12 Tekoče sredstvo za 
odstranjevanje madežev, 
maščobe, sadja…. S perila, 
pripravljeno za uporabo, 
pakiranje 1L v razpršilki za 
neposredno nanašanje na 
tkanino. 

5 
 

L      



 

13 Univerzalni tekoči detergent 
za strojno in ročno pranje 
perila s prijetnim vonjem, za 
pranje belega perila, pri vseh 
temperaturah, brez fosfatov. 
Pakiranje od 3l do 5l. 
Okoljski certifikat tipa I. ali 
drugo dokazilo o skladnosti z 
Uredbo o ZeJN – priložiti. 

55 L      

14 Visoko aktiven koncentriran 
tekoči detergent na osnovi 
tenzidov, z optičnimi belili, 
ne sme povzročati penjenja 
pralne raztopine in je 
primeren za vse vrste 
tekstila - tudi za občutljivo 
perilo; pakiranje 20-25 kg; 
avtomatsko doziranje preko 
centralne dozirne naprave; 
Okoljski certifikat tipa I. ali 
drugo dokazilo o skladnosti z 
Uredbo o ZeJN – priložiti. 

30 20 kg      

15 Mehčalec perila, 
koncentriran kisli mehčalec 
prijetnega vonja za vse vrste 
tekstila; pakiranje 20-25 kg; 
avtomatsko doziranje preko 
centralne dozirne naprave; 
Okoljski certifikat tipa I. ali 
drugo dokazilo o skladnosti z 
Uredbo o ZeJN – priložiti. 

30 20 kg      

16 Sredstvo za čiščenje WC 
školjk in pisuarjev (gel), z 
dezinfekcijskim učinkom, ki 
odstranjuje vodni in urinski 
kamen že pri nizkih 
koncentracijah, pakiranje 
750 ml (wc račka). Vpisano v 
register biocidnih 
proizvodov. 

10 kom      

17 Sredstvo za čiščenje WC 
školjk in pisurjev, aktivni gel 
z naravnimi kislinami, ki 
učinkovito odstranjuje vodni 
in urinski kamen ter ostal, 
zagotavlja popolno higieno 
in bleščeč sijaj. CLP Free. 
Pakiranje 750 ml (wc račka). 
Obvezen Znak za okolje tipa I 
(EU Ecolabel ali 
enakovredno) – priložiti. 

10 kom      

18 Visoko koncentrirano 
sredstvo za  čiščenje  wc 
školjk in pisoarjev, pH 
vrednost 2-3,5, pakiranje 5kg 

3 5 kg      



 

19 Čistilo v prahu za odtoke in 
sifone, pakiranje 1 kg. 

15 kg 
 

     

20 Mikrobiološko dnevno čistilo 
za sanitarije in kopalniške 
prostore, pH 7,5-8, pakiranje 
1l. Okoljski certifikat tipa I. 
ali drugo dokazilo o 
skladnosti z Uredbo o ZeJN – 
priložiti. 

       

21 Sredstvo za dezinfekcijo 
površin, pripravljeno za 
uporabo, vsebnost alkohola 
70% ali več,  antibakterijsko, 
virucidno in fungicidno 
delovanje, pakiranje 1l z 
integrirano razpršilko, 
vpisano v register biocidnih 
proizvodov. 

5 L      

22 Univerzalni detergent visoke 
koncentracije z visokim 
razmaščevalnim učinkom, 
odstranjevalec oblog, 
mastnih in zažganih 
ostankov v pečicah, napah, 
žarih, kuhalnih ploščah, 
steklu, pripravljeno za 
uporabo, pH 10-11, 
pakiranje 1 l z razpršilko. 

6 L 
 

     

23 Mikrobiološki univerzalni 
razmaščevalec, ki vsebuje 
površinsko aktivne snovi, ki 
so podprte z različnimi 
neškodljivimi 
mikroorganizmi. Čistilo je 
uporabno na vseh površinah, 
v vseh delovnih okoljih. 
Površino očisti in osveži. 
Čistilo ne vsebuje agresivnih 
kemikalij, zato je primerno 
tudi za vsakodnevno in 
intenzivno nego občutljivih 
površin (kot so ekrani, 
tipkovnice, steklene 
površine). Učinkovito je tudi 
pri uporabi s trdo vodo. pH 
9. Pakiranje do 1L.  

10 L      

24 Univerzalno kombinirano 
čistilno dezinfekcijsko 
sredstvo za vse 
vodoodporne površine,  
baktericidno, fungicidno in 
virucidno delovanje, pH 10-
11, modre barve, pakiranje 
5kg. Vpisano v register 
biocidnih proizvodov. 

5 kg 
 

     



 

25 Tekoče sredstvo za higiensko 
dezinfekcijo dezinfekcijo rok, 
na alkoholni osnovi - 
vsebnost alkohola > 70%, 
brez barve in parfuma z 
dodanimi komponentami za 
nego in zaščito kože, 
baktericidno, virucidno, 
mikobaktericidno in 
levurocidno delovanje v 
skladu s standardi EN 13727, 
EN 14476, EN 14348, EN 
13624 (testiranje za 
učinkovitost izvedeno v 
akreditiranem laboratoriju v 
EU), vpisano v register 
biocidnih proizvodov. 
pakiranje plastenka s 
pumpico 500 ml 

20 kom      

26 GEL za strojno pomivanje 
posode. Močan detergent 
odstrani ostanke hrane, vse 
v enem  (učinkovito 
odstranjevanje madežev, 
funkcija predhodnega 
namakanja, odstranjevanje 
madežev čaja, funkcija soli, 
funkcija izpiranja, učinkovito 
odstanjevanje maščob, 
učinkovito delovanje pri nizki 
temperaturi, zaščita filtra, 
zaščita pred vodnim 
kamnom, zaščita stekla, 
zaščita srebrnine, dodatek za 
večji sijaj). Primeren za vse 
vrste programov, posodo 
bleščeče očisti že pri kratkih 
programih. Vsebuje zaščito 
pred korozijo stekla. Gel je 
primeren za uporabo pri 
katerikoli trdoti vode ter  in 
za gospodinjske pomivalne 
stroje. Pakirano od 750ml do 
1l. Okoljski certifikat tipa I. 
ali drugo dokazilo o 
skladnosti z Uredbo o ZeJN – 
priložiti. 

3000 L      

27 Wc metlica 40 kom      

28 Wc metlica komplet 20 kom      

29 Vrečke za smeti HD150 L 
črne 800X1000, 25 vrečk na 
roli 

200 rola      

30 Vrečke za smeti, HD 100L 
črne 700X1000, 50 vrečk na 

40 rola      



 

roli 

31 Vrečke za smeti, HD 40L črne 
500X600, 50 vrečk na roli 

120 rola      

32 Vrečke za smeti, 
biorazradljive, 120L črne 
700X1000, 20 vrečk na roli 

50 rola      

33 Gobaste krpe 20x18,4 cm, 5 
krp v zavoju 

100 zavoj 
 

     

34 Glitzi gobice 7x9,5x4,5 cm, 9 
gobic v zavoju 

80 zavoj 
 

     

35 PVA mikrokrpa 35x38 cm, 5 
krp v zavoju 

30 zavoj 
 

     

36 Mrežice za pisoar, najmanj 
trije različni vonji 

60 kom      

37 Rokavice lateks brez smukca  
M, 100/1 

60 škate
l 

     

38 Rokavice lateks brez smukca  
L, 100/1 

20 škate
l 

     

39 Rokavice, gumijaste 
močnejše, rumene, velikost 
S, M, L, pakirano v paru 

20 par      

40 Mop prevleka 50 cm, z žepki 
in jezički. Gost našiv z 
zaprtim načinom tkanja 
(resice se ne dajo izpuliti) v 
kombinaciji poliestra (70%),  
mikrovlaken (20 in bombaža 
(10%) za visoko vpojnost 
(enakovredno Vileda MOP 
Combispeed trio) 

25 kom      

41 Mop prevleka 40 cm, z žepki 
in jezički. Gost našiv z 
zaprtim načinom tkanja 
(resice se ne dajo izpuliti) v 
kombinaciji poliestra (70%),  
mikrovlaken (20 in bombaža 
(10%) za visoko vpojnost 
(enakovredno Vileda MOP 
Combispeed trio) 

25 kom      

42 Brisalna ploskev 50 cm (za 
uporabo z mop prevleko pod 
zap. št. 40) 

4 kom      

43 Brisalna ploskev 40 cm (za 
uporabo z mop prevleko pod 
zap. št. 41) 

4 kom      

44 Penilnik 800 ml, na reverz 10 kom      

45 Podajalnik toaletnih lističev, 
na reverz 

8 kom      

46 Podajalnik zloženk, na reverz 8 kom      



 

47 Alu ročaj 150cm 
(kompatibilen s ploskvama 
pod zap. št. 35 in 36) 

5 kom      

48 Sol za mehčanje vode 
(tablete), pakiranje 25kg 

350 kg      

49 Toaletni papir, zložen (za 
podajalnike pod zap. št. 45), 
dimenzije cca. 20x11 cm, 
225 lističev v zavoju - brez 
vsebnosti klora, Okoljski 
certifikat tipa I. ali drugo 
dokazilo o skladnosti z 
Uredbo o ZeJN – priložiti. 

1.000.000 lističi      

50 Brisače papirnate, 2 slojne,  
V zgib (za podajalnike pod 
zap. št. 46), dimenzije cca 
21x23 cm, 200 lističev v 
zavoju - brez vsebnosti klora, 
Okoljski certifikat tipa I. ali 
drugo dokazilo o skladnosti z 
Uredbo o ZeJN – priložiti. 

800.000 lističi      

 
Zahteve naročnika: 
Čistila za kuhinjo in objekt 
Pri artiklih, kjer je potrebno doziranje, bo moral izbrani ponudnik – dobavitelj dostaviti brezplačne 
dozirne pripomočke, ki omogočajo doziranje brez prelivanja. Ob prvi dostavi bo moral izbrani 
ponudnik – dobavitelj za vsak dobavljeni kos artikla, kjer je potrebno doziranje, dostaviti tudi 
ustrezen dozirni pripomoček. Pri nadaljnjih dobavah artiklov, bo moral izbrani ponudnik – dobavitelj 
dozirni pripomoček dostaviti največ za vsak peti dobavljeni kos artikla. Dozirni pripomočki morajo 
biti vključeni v ceno artikla. 
 
Strojno pomivanje posode 
Izbrani ponudnik – dobavitelj bo moral zagotoviti lastne avtomatske in druge dozirne naprave za 
čistila. Dozirne naprave morajo biti optimalno prilagojene naročnikovim pomivalnih strojem, trdoti 
vode ter ustreznemu pomivalnemu in izpiralnemu sredstvu. Izbrani ponudnik – dobavitelj bo moral 
vse parametre v procesu pomivanja medsebojno uskladiti. 
Izbrani ponudnik – dobavitelj bo moral za čas trajanja pogodbe nastavljati in redno vzdrževati 
dozirno tehniko. Strošek mora biti vračunan v ceno artiklov, ki so predmet pogodbe. V primeru, da se 
dozirne naprave v času trajanja okvirnega sporazuma pokvarijo, jih mora dobavitelj brezplačno 
zamenjati. 
 
Tekoča sredstva za vzdrževanje higiene perila 
Dobavitelj tekočih pralnih sredstev bo moral zagotoviti brezplačno dozirno tehniko za določene 
pralne stroje. 
Izbrani ponudnik – dobavitelj bo moral pred nastavitvijo programov oz. pred izdajo navodil o 
doziranju brezplačno preveriti trdoto vode. Izbrani ponudnik – dobavitelj bo moral brezplačno nuditi 
tehnološki servis (servisiranje dozirne tehnike in nastavitev strojev), zagotavljati tehnološko podporo 
pri reševanju težav, ki so povezane s čistočo in higieno perila. 
 
Navedene cene so za čas trajanja pogodbe fiksne.  
 
 

Datum: _________________  Žig  Podpis ponudnika:  _________________ 



 

OBRAZEC 4 – IZJAVA 
 
Ponudnik: ________________________________________________________________  
Naročnik: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Z IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEMANJU RAZPISNIH 
POGOJEV 
 
 
S podpisom te izjave potrjujemo: 
 

– da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje za izvedbo javnega naročila za IZBOR ZA 
DOBAVO SANITARNE OPREME, ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE ZA KOLEDARSKO LETO 
2023 IN 2024 za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice; 

– da v celoti prevzemamo vso odgovornost za izvedbo celotnega posla, če bomo izbrani za 
izvedbo javnega naročila; 

– če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni tedensko dostaviti dogovorjeno količino na 
naslov naročnika Gubčeva 10a, Brežice, in sicer po popisu  v času __(1)___ dni od potrditve 
naročila; 

– da nudimo vsaj 30-dnevni plačilni rok; 
– da je cena ponudbe fiksna in dokončna do zaključka izvedbe naročila ter nismo upravičeni do 

podražitev; 
– da ima naročnik pravico odpovedati naročila ne glede na vzrok brez posledic za naročnika; 
– da naročnik ni vezan na ponudbeno količino in je le-ta odvisna od dejanske potrebe; 
– da se obračun opravljenih storitev opravi enkrat mesečno na osnovi zbranih mesečnih 

dobavnic; 
– da ponudba ponudnika ne zavezuje k naročilu. 

 
 
 

Datum: _________________  Žig  Podpis ponudnika:  _________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


