Številka javnega naročila: JN-10/2019:2
Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov
Datum: 12.4.2019
ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Spoštovani,
vabimo vas k oddaji ponudbe za javno naročilo izvajanje storitev Čiščenja prostorov na
sedežu in dislociranih enotah naročnika javnega zavoda Mladi zmaji.
1. PREDMET NAROČILA
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev čiščenja prostorov v obsegu, predvidenih
terminih in lokacijah, kot izhaja iz Priloge 1 - Tehnična specifikacija.
2. PONUDBA
Ponudnik mora oddati ponudbo na podlagi obrazca, ki je priloga tega povabila. Veljavnost
ponudbe mora biti 31. 5. 2019.
Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov, vendar na način, da je mogoče vsak
sklop posebej ocenjevati.
Ponudbo je potrebno oddati na obrazcih, ki sta priloga tega povabila k oddaji ponudbe, in sicer
OBR-1 in OBR-2. Obrazca morata biti izpolnjena, podpisana in žigosana.
Naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov, zato je potrebno vse stroške upoštevati v
ponudbeni ceni. V ceno morajo biti všteti materialni stroški za izvedbo naročila, stroški
usklajevalnih sestankov z naročnikom, strošek prihoda k naročniku in drugi stroški, ki utegnejo
nastati v zvezi z izvajanjem predmeta naročila.
3. PLAČILNI POGOJI
Storitve, ki bodo predmet pogodbe po tem povabilu, bo naročnik plačeval mesečno, in sicer v
roku 30 dni od dneva prejema e-računa.
Izvajalec bo izstavil e-račun do 5. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu.
Obvezna priloga računa je specifikacija opravljenih storitev.
5. SKLENITEV POGODBE
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba samo v okvirih ponudbe, ki je naknadno ne bo
več mogoče spreminjati.
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6. MERILO ZA IZBIRO
Merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena v EUR z DDV za 12 mesecev za sklope 1-5 in
najnižja cena v EUR z DDV za 5 dogodkov za sklop 6.
7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o javnem naročilu so na voljo ponudnikom na elektronskem naslovu
vanja.krmelj@mladizmaji.si. Naročnik ustno ne bo podajal nobenih informacij v zvezi s tem
povabilom k oddaji ponudbe.
8. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 19. 4. 2019 do 12.00 ure po
elektronski pošti na naslov info@mladizmaji.si.
Vse prepozne ponudbe bodo zavržene kot nepravočasne (za pravočasnost šteje čas
prispetja elektronske pošte na naročnikov elektronski naslov).
V »zadevo« elektronske pošte je potrebno navesti:
»Ne odpiraj – ponudba – ČIŠČENJE PROSTOROV«.
9. ODLOČITEV O ODDAJI IN PODPIS POGODBE
Ponudnik bo pravočasno prejete ponudbe odprl in pregledal v roku desetih delovnih dni na
sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ne bo javno. Nepravočasno oddane ponudbe naročnik
ne bo pregledoval.
Naročnik bo odločitev o oddaji ponudnikom sporočil pisno preko elektronske pošte, navedene
na ponudbi. Izbranemu ponudniku bo hkrati z obvestilom o izboru poslal v podpis tudi pogodbo.
Če ponudnik podpisane pogodbe ne vrne naročniku v roku 5 dni od prejema pogodbe se šteje,
da od pogodbe odstopa, naročnik pa lahko sklene pogodbo z drugo uvrščenim ponudnikom.
10. OBVEZNE PRILOGE
V ocenjevanje se bodo uvrstile le formalno popolne ponudbe.
Popolna ponudba mora vsebovati izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca:
1. Ponudba OBR-1.
2. Izjava ponudnika OBR-2.
Vljudno vas prosimo, da upoštevate opis predmeta naročila. V kolikor bo vaša ponudba
vsebovala predmet naročila, ki ne bo enak opisanemu, bo vaša ponudba štela za novo
ponudbo in je ne bo mogoče sprejeti.
V kolikor je za vas naše vabilo zanimivo, vas prosimo, da oddate svojo ponudbo.
Naročnik bo upošteval le ponudbe, oddane na priloženih obrazcih OBR-1 in OBR-2.
Lepo pozdravljeni!
Ksenja Perko, direktorica
.......................
žig
Vročiti:
- naslovniku po elektronski pošti,
- arhiv
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