
Javni zavod za šport Nova Gorica  
Bazoviška ulica 4,  
5000 Nova Gorica 
 
Datum;  30.1.2023 
 
Zadeva: Povabilo k predložitvi ponudbe - »Čiščenje športnih objektov in poslovnih prostorov v Javnem zavodu za šport Nova Gorica« 
 
Pozdravljeni, 
 
vabimo vas k predložitvi ponudbe za »Čiščenje športnih objektov in poslovnih prostorov v Javnem zavodu za šport Nova Gorica « in sicer;  
 

- Čiščenje Kopališkega kompleksa  - notranji bazen in zunanji bazen 
- Čiščenje Telovadnica Partizan  - vsi prostori 
- Čiščenje Telovadnica Prvačina – vsi prostori 
- Telovadnica Balon  - vsi prostori 

- Športni Park  - garderobe pod tribunami stadiona s sanitarijami in pripadajočimi prostori 

- Prostori uprave -  pisarne s sanitarijami in pripadajočimi prostori 

- Športni park  

- Kotalkališče 

- Balinišče 

Predmet storitve: 
Čiščenje obsega predvsem: 

- mokro in suho čiščenje tal, 
- strojno čiščenje tal,  
- praznjenje košev za smeti, pobiranje smeti v športnem parku 

− odstranjevanje pajčevine po potrebi,  

− brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih, okvirjev oken, čiščenje radiatorjev po  potrebi, 

− odstranjevanje madežev na pralnih stenah po potrebi, 

− pobiranje smeti in odvoz smeti v zabojnike 

− razkuževanje, 

− sprotno zalaganje s toaletnim papirjem in milom. 
 
Cena storitve in obračun opravljenih del: 
Cena je določena na uro opravljene storitve.  
Obračunsko obdobje je 1 mesec. 
Za dogovorjeno obračunsko obdobje se pripravi obračun opravljenih ur. 
Plačilo v roku 30 dni od pravilno izstavljenega e računa,  
 
Vrsto objektov, ki se čistijo in število ur čiščenja naročnik in izvajalec mesečno usklajujeta. 
Za večji obseg in zahtevnost se lahko izvajalec in naročnik  vnaprej dogovorita in sicer glede končne cene oz. števila priznanih ur, vsi ostali 
pogoji sodelovanja pa so enaki. 
 
Ponudba  mora biti veljavna za obdobje do 31.12.2023 
Merilo za izbor  je ekonomsko najugodnejša ponudba. 
Čas trajanja pogodbenega razmerja je  1 leto šteto od veljavnosti pogodbe dalje. 
Ponudbo morate predložiti najkasneje do 05.02.2023 na predloženem obrazcu ponudbe in sicer po elektronski pošti na elektronski naslov 
aleksandra.fortin@sz-ng.si . 
 
Lep pozdrav! 

Aleksandra Fortin 
         direktorica 
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