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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Naročnik Narodni muzej Slovenije je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu 
male vrednosti »Čiščenje objektov Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani za obdobje 
3 let«. 

a) Predmet javnega naročila je čiščenje razstavnih, delovnih in ostalih površin objektov 
Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani za čas trajanja 3 let. Čiščenje se izvaja v dveh 
objektih Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani in sicer: 
 
1. na lokaciji Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, Ljubljana, kjer bo čiščenje 

potekalo v terminih: 

- v torek in četrtek po 8 ur, predvidoma od 7.–15. ure 

- v ponedeljek, sreda in petek po 6 ur, predvidoma od 11.–17. ure 

- v soboto in nedeljo po 2 uri, predvidoma 9.–11. ure 

Čistijo se naslednji prostori: 

- cca. 260 m2 konservatorskih-restavratorskih delavnic 

- cca. 460 m2 prostorov knjižnice in grafičnega kabineta  

- cca. 930 m2 razstavnih dvoran 

- cca. 480 m2 pisarniških prostorov 

- cca. 1000 m2 hodnikov in 

- 6 sanitarnih prostorov in 2 dvigal (v obsegu cca.140 m2) 

Razpored čiščenja (po prostorih) bosta naročnik in izbrani ponudnik dogovorila ob podpisu 

pogodbe glede na dnevno število ur čiščenja. 

2. na lokaciji Narodni muzej Slovenije–Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana, kjer bo 

čiščenje potekalo: 

- vsak drug ponedeljek po 8+4 ure (2 osebi), predvidoma od 7.–15. ure (druga oseba 

od 11.–15. ure). 

Čistijo se naslednji prostori: 

- cca 200 m2 konservatorskih-restavratorskih delavnic in pisarn  

- cca 1000 m2 razstavnih dvoran  

- cca. 800 m2 hodnikov, vhodne avle, pomožnih prostorov, 2 dvigal in 4 sanitarij 



Razpored čiščenja (po prostorih) bosta naročnik in izbrani ponudnik dogovorila ob podpisu 

pogodbe. 

b) Čiščenje po tem javnem naročilu lahko obsega še občasno storitev dežurnega čiščenja 
ob odprtjih razstav, prireditvah in drugih dogodkih. V tem primeru bo naročnik naročil 
storitve najkasneje dva dni pred dogodkom, izbrani ponudnik pa jih bo opravil po ponujeni 
oziroma pogodbeni ceni. O tem bo sklenjen ustrezen aneks k pogodbi. 
 

c) Podrobna opredelitev obsega čiščenja je v priloženi specifikaciji (na koncu razpisne 
dokumentacije). 
 

d) OPOMBA: Predviden obseg čiščenja v naslednjih treh letih je ocenjen glede na trenutno 
situacijo v  letu 2021 in projekcijo obsega poslovanja v naslednjih letih. V primeru 
znatnega povečanja obsega poslovanja (zlasti obiska muzeja) bosta naročnik in izbrani 
ponudnik pod pogoji iz tega naročila in po nespremenjeni pogodbeni ceni lahko sklenila 
aneks k tej pogodb i, s katerim bosta povečala število ur čiščenja. 

 

Predviden rok izvedbe razpisanega naročila:  

 podpis pogodbe 23. 4. 2021, 

 predviden pričetek del 1. 5. 2021 in 

 zaključek 30. 4. 2024, oz. po poteku treh let (36 mesecev). 

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na to povabilo v skladu z 
Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Miroslav Vute.  

E–pošta: miroslav.vute@nms.si. 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2.  

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 9. 4. 2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana 
in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po 
preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 

Predstojnik naročnika: 

Dr. Pavel Car, direktor 

https://ejn.gov.si/eJN2


 

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 

Številka: 3/2021 

Datum: 24. 3. 2021 

 

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

2.1 Splošno 

I. točka 

Na Portalu javnih naročil je bilo objavljeno javno naročilo male vrednosti »Čiščenje objektov 
Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani za obdobje 3 let«, za naslednje objekte: 

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. 

IV. točka 

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 3 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. 

V. točka 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 
istem spletnem naslovu. 



Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski 
sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 

ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb 

zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje 

ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen 

Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, 

razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 9. 4. 2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana 
in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po 
preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 

naslednji povezavi:  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=839 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9. 4. 2021 ob 
10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob 10.01 uri prikaže podatke 
o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »PREDRAČUN«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. 
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe, imajo vse podatke v informacijskem sistemu e-JN na 
razpolago v razdelku »ZAPISNIK O ODPIRANJU PONUDB«. S tem se šteje, da je bilo 
ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb. 

2.2 Razpisna dokumentacija 

VI. točka 

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

– ponudbo/obrazec ponudbe,  
– izpolnjen obrazec ESPD, 
– seznam 2 referenc v višini 30.000,00 EUR, 
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
– parafirano pogodbo. 

2.3 Pogoji 

VII. točka 

Pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila 
je naročnik določil z obrazcem ESPD, ki je na voljo na Portalu javnih naročil:  

                                                      
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631) 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=839


https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392100/espd/Narocnik_ESPD.zip 

VIII. točka 

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, 
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. 

Naročnik bo lahko 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. 

IX. točka 

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

2.4 Merilo za izbor in cena 

X. točka 

Za izbor najugodnejšega ponudnika (ekonomsko najugodnejše ponudbe) bo uporabljeno 
merilo najnižje cene za obseg trajanja javnega naročila.  

Ponudnik mora navesti ceno po enoti in skupni količini za 3 leta, brez DDV. 

Ponudnik mora ponuditi celotno storitev iz popisa.  

Cene storitev se bodo v teku trajanja pogodbe usklajevale z dvigom minimalne plače v 
Zakonu o minimalni plači (ZMinP) oz. morebitnem drugem zakonu, ki bo urejal minimalno 
plačo.  

2.5 Splošni in posebni pogoji 

XI. točka 

Ponudba mora veljati do 1. 6. 2021.  

XII. 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, da je 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, morajo vsi 
predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD. 

XIII. točka 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392100/espd/Narocnik_ESPD.zip


V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo tudi ti predložiti izpolnjen in podpisan 
obrazec ESPD. 

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalci mora pooblastiti 
naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, le-ti pa 
morajo predložiti pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 

Za zamenjavo podizvajalca mora ponudnik pridobiti od naročnika njegovo pisno soglasje.  

XIV. točka 

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge.  

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.  

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. 

XV. 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. 

2.8 Pouk o pravnem sredstvu 

XVI. točka 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 
63/2013, 90/2014, 60/2017in 72/2019, v nadaljevanju 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 revizijskem zahtevku v predrevizijskem 
postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Zahtevek za 
revizijo je možno vložiti v desetih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali 
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s 
tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika. 

Zahtevek za revizijo se vloži na portal e-revizija. 

 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 
dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 
SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 
11 16110–7111290–00XXXXYY. 

 

 



 

 

 

 

 

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 



 

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 

 

P O N U D B A št. ____________ 

 

Na podlagi obvestila o javnem naročanju objavljenega na portalu javnih naročil za dobavo 

električne energije podajamo ponudbo (označite z X): 

☐ Samostojno 

☐ Skupno ponudbo 

☐ Ponudbo s podizvajalci 

 

PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Firma oz. ime: ___________________________________________________________ 

Naslov: _________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ________________________________________________________ 

Davčna številka: __________________________________________________________ 

Matična številka: __________________________________________________________ 

Št. transakcijskega računa: __________________________________________________ 

Št. telefona/telefaksa: ______________________________________________________ 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: ____________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: _____________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _________________________________________ 

 

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno 
naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Čiščenje objektov Narodnega 
muzeja Slovenije v Ljubljani za obdobje 3 let«, objavljeno na Portalu javnih naročil, in 
sicer: 

 

 Ponedeljek – petek Sobota Nedelja in prazniki 

Dnevna 
urna 
postavka 
(DUP) 

 
DUP1 = ……………EUR 

 
DUP2 = …………EUR 

 
DUP3 = …………EUR 

Mesečna 
postavka 
(180 ur) 
 

 
180 ur x DUP1 = 
………………………EUR 

 
8 ur x DUP2 = 
………………………EUR 

 
8 ur x DUP3 = 
………………………EUR  

3 - letna 
postavka 
(6480 ur 
 

 
6480 ur x DUP1 =      
…………………… EUR 

 
288 ur x DUP2 =      
…………………… EUR 

 
288 ur x DUP3 =      
…………………… EUR 

 



Ponudbene cene ne vsebujejo DDV. 
 
2. Cene storitev se bodo v teku trajanja pogodbe usklajevale z dvigom minimalne plače v 
Zakonu o minimalni plači (ZMinP) oz. morebitnem drugem zakonu, ki bo urejal minimalno 
plačo.  

3. Rok plačila: 30 dni od dneva izstavitve računa. 
 
4. Naša ponudba ostaja v veljavi do __________________ (vsaj do 1. 6. 2021). 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: ……………………………         Žig in podpis ponudnika  
 
 
(NAVODILO: Ponudnik mora izpolniti obrazec v vseh pozicijah) 



 

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 

 

SEZNAM REFERENC 

 

Ponudnik _________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

navajamo ustrezni referenci (2) o sklenjenih pogodbah za čiščenje pisarniških in sorodnih 

objektov, vsaka v letni vrednosti nad 30.000,00 EUR.  

 

Št. Naročnik Letna vrednost Kontaktna oseba in kontakt 

1.  
 

  

2.  
 

  

 
Kontaktne osebe naročnikov so osebe, ki lahko potrdijo predložene reference! 
 

Referenci veljata kot pogoj za udeležbo na javnem razpisu. 

 
 
Kraj in datum: ……………………………         Žig in podpis  

 

 



 

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

Za: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana  

Datum: _____________ (vpiše se datum izdaje) 

VRSTA ZAVAROVANJA: ____________________________________________________________ 

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

ŠTEVILKA: ___________________ (vpiše se številka zavarovanja) 

GARANT: ______________________ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

NAROČNIK: 

__________________________________________________________________________  

(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega 

naročanja) 

UPRAVIČENEC: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana. 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku 

javnega naročanja št. 1/2021, katerega predmet je dobava 14 razstavnih vitrin. 

ZNESEK V EUR: ________________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: _____________ (nobena/navede se listina) 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali 

osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ____________ (navede se SWIFT naslova 

garanta) 

KRAJ PREDLOŽITVE: _____________________________________________________________ 

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za 

predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v 

katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.  

DATUM VELJAVNOSTI: _______________________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: ___________________ (vpiše se ime naročnika 

zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli 

znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 

listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena 

v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo 

ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih 

obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na 

datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.    



Garant        



 

NAROČNIK: 
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor dr.. 
Pavel Car 
Matična številka: 5055482  
ID za DDV: SI 70031568 
(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in  

 

PONUDNIK: 

Matična številka:  

ID za DDV:  

Transakcijski račun štev.:  

(v nadaljevanju: izvajalec) 

Sklepata naslednjo 

 

POGODBO 

 

1. člen 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti »Čiščenje objektov 

Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani za obdobje 3 let«. 

Pogodba se sklepa za čas od 1.5. 2021 do 30. 4. 2024. 

 

2. člen 

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega 

naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno 

dokumentacijo izvajalca. 

 

3. člen 

Predmet javnega naročila so storitve čiščenja na obeh objektih Narodnega muzeja Slovenije 

v Ljubljani. 

 

4. člen 

Izvajalec bo storitve iz prejšnjega člena opravljal po naslednjih cenah iz svoje ponudbe: 



 

 Ponedeljek – petek Sobota Nedelja in prazniki 

Dnevna 
urna 
postavka 
(DUP) 

 
DUP1 = ……………EUR 

 
DUP2 = …………EUR 

 
DUP3 = …………EUR 

Mesečna 
postavka 
(180 ur) 
 

 
180 ur x DUP1 = 
………………………EUR 

 
8 ur x DUP2 = 
………………………EUR 

 
8 ur x DUP3 = 
………………………EUR  

3 - letna 
postavka 
(6480 ur 
 

 
6480 ur x DUP1 =      
…………………… EUR 

 
288 ur x DUP2 =      
…………………… EUR 

 
288 ur x DUP3 =      
…………………… EUR 

 

Skupaj (DUP1 + DUP2 + DUP3) za čas trajanja pogodbe (3 leta)   = _____________________ 

DDV (22 %)         = _____________________ 

Skupna vrednost storitev za čas trajanja te pogodbe z DDV  = ___________________ 

 

Cene storitev se bodo v teku trajanja pogodbe usklajevale z dvigom minimalne plače v 
Zakonu o minimalni plači (ZMinP) oz. morebitnem drugem zakonu, ki bo urejal minimalno 
plačo.  

Pripomočke za delo in čistilna sredstva, ki so potrebna za izvajanje storitve, niso predmet te 

pogodbe in jih zagotavlja naročnik glede na potrebe čiščenja.  

 

5. člen 

Kakovost storitev mora ustrezati obstoječim standardom kakovosti. 

Če naročnik ugotovi, da storitev ni kakovostno ustrezna, o tem obvesti izvajalca in mu 

predlaga da svojo storitev ustrezno prilagodi. Če izvajalec ne ukrepa ustrezno mu naročnik 

lahko zavrne izstavljen račun in ga poravna šele po ustrezno opravljeni storitvi.  

V primeru stalnega odstopanja od kakovosti ima naročnik pravico do odstopa pogodbe in 

unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

6. člen 

Naročnik bo poravnal račune za opravljene storitve v roku 30 dni po prejemu pravilno 

izstavljenega računa za opravljene storitve v preteklem mesecu. Računu mora biti obvezno 

priložena specifikacija opravljenih storitev po vrsti, datumih in številu ur izvedbe. 

 

7.člen 

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti. 



 

 

8. člen 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________. 

Skrbnik pogodbe s strani stranke okvirnega sporazuma je ________________. 

 

9. člen 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni 

obliki. Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik prekine 

pogodbo.  

Kot kršitev te pogodbe se štejejo zlasti naslednje kršitve: 

- če izvajalec ne opravi dogovorjene storitve ob dogovorjenih dnevih; 

-  če grobo krši določila te pogodbe; 

-  če ne upošteva reklamacij glede kakovosti in izvedbe storitev;  

- če poskusi obračunati neopravljene storitve.  

 

10. člen 

Protikorupcijska klavzula 

Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 

predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 

kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 

 

11. člen 

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta 

ravnali kot dobra gospodarja. 



 

 

12. člen 

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 

pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

13. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 

dva izvoda. 

 

 

Št.:       Št.: 

Datum:       Datum:  

 

 

Naročnik:      Izvajalec: 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 

SPECIFIKACIJA STORITEV ČIŠČENJA OBJEKTOV NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE 

- pometanje in sesanje tal, 
- pomivanje tal in odstranjevanje madežev, 
- brisanje steklenih in lesenih vhodnih vrat, 
- pomivanje in čiščenje dvigal, 
- odnašanje smeti v zunanje zabojnike z obveznim ločevanjem odpadkov, 
- celostno čiščenje sanitarij s pomivanjem tal, umivalnikov, pisoarjev in straniščnih 

školjk, pip, ogledal itd., 
- dezinfekcija sanitarnih prostorov, 
- vstavljanje toaletnega papirja in brisač, mila ter drugih sanitarno higienskih 

pripomočkov (ves toaletni material in pripomočke zagotovi naročnik!), 
- brisanje delovnih površin, miz in stolov, 
- brisanje razstavnih vitrin. 

 

Čiščenje obsega le delo, med tem ko pripomočke za delo in čistilna sredstva zagotovi 

naročnik.  

Izbrani izvajalec je dolžan voditi mesečne evidenčne liste za prisotnost na objektu, ki se 

hranijo na recepciji naročnika. 

 


