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POTRDILO 
o tehnični in kadrovski sposobnosti  

Javno naročilo 

Naročnik 
NIJZ  
Trubarjeva cesta 2 
1000 LJUBLJANA 

Oznaka 17K120219 

Ime posla 
ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem 
določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi 
prostori) 

 

Ponudnik mora zagotoviti strokovno osebje za izvedbo tega javnega naročila. 

1.  Ponudnik mora v prostorih na lokacijah naročnika kjer so  ambulantni prostori in prostori 
laboratorija,  zagotoviti čistilce, ki so cepljeni proti Hepatitisu B.  V primeru odsotnosti čistilca, ki je 
cepljen proti Hepatitisu B, mora izvajalec čiščenja poskrbeti, da ga nadomesti s čistilcem, ki je prav 
tako cepljen proti Hepatitisu B. Izpolnjevanje tega pogoja dokazuje ponudnik s predložitvijo fotokopij 
cepilnih knjižic oziroma drugih ustreznih dokazil.  

2. Ponudnik mora zagotoviti najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo 6. stopnje (raven SOK) smer 
sanitarno inženirstvo, z najmanj tremi (3) leti delovnih izkušenj s področja vodenja procesov čiščenja 
poslovnih prostorov (ambulante, laboratoriji, pisarne in drugi prostori), ki bo vodila, organizirala in 
nadzirala opravljanje čiščenja pri naročniku. 

Izpolnjevanje tega pogoja dokazuje ponudnik s predložitvijo fotokopije  diplome dosežene ustrezne 
izobrazbe in izpolnitvijo podatkov o kadru. 

Podatki o kadru:   

 
Nadzorna oseba, ki bo vodila, organizirala in nadzirala opravljanje 
storitev čiščenja pri naročniku 

Predvidena vloga pri poslu  

Ime in priimek  

Redno zaposlen pri  

Izobrazba  

Delovne 
izkušnje v 
letih 

Skupno  

Na področju 
vodenja 
procesov 
čiščenja 

 Pri ponudniku  
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Ponudnik: ___________________________________________________________ 

IZJAVLJAMO, 

- da imamo zadostno število zaposlenega osebja za kvalitetno opravljanje razpisanih storitev čiščenja; 

- da imamo zadostno število redno zaposlenih čistilcev, ki ustrezajo predpisanim normativom za: 

Sklop Lokacija Površina čiščenja 
 

SKLOP 1   
Čiščenje poslovnih  

prostorov v Ljubljani 
 

Trubarjeva 2, Ljubljana 3.155,00 m2 

Komenskega 11, Ljubljana 519,08 m² 
Zaloška cesta 29, Ljubljana (stara stavba) 2.200,00 m² 
Zaloška cesta 29, Ljubljana (nova stavba) 2.559,80 m² 
Tehnološki park 24, Ljubljana 421,90 m2 

SKLOP 2   
Čiščenje poslovnih  
prostorov v Celju 

Ipavčeva 18, Celje 
Ipavčeva 18a, Celje 

2.103,00 m² 

SKLOP 3   
Čiščenje poslovnih  
prostorov v Kopru 

Vojkovo nabrežje 4a, Koper 
 

650,00 m² 

SKLOP 4   
Čiščenje poslovnih  

prostorov v Murski Soboti 

Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota 
 

927,10 m² 
 

SKLOP 5 
Čiščenje poslovnih  

prostorov v Novem mestu 

Muzejska ulica 5, Novo mesto 
 

397,44 m² 
 

SKLOP 6 
Čiščenje poslovnih 

prostorov v Ravnah na Koroškem 

Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem 
 

533,40 m² 
 

 
S podpisom te izjave se tudi zavezujemo, da bomo, če bo naša ponudba sprejeta: 
  
zagotovili najmanj naslednjo minimalno časovno prisotnost čistilcev na posameznih lokacijah čiščenja: 
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Lokacija/ 
površina čiščenja 

Časovna prisotnost čistilcev 
(ura) 

5 delovnih dni v tednu 
(ponedeljek-petek) 

 
Ur/del. dan 

Opombe Skupaj št. ur  
v 5 delovnih dneh 

Trubarjeva 2,  

Ljubljana  

in 

 

Komenskega 11,  

Ljubljana 

3.674,08 m2 

Trubarjeva 2 

 

 8.00 do 16.00 dopoldan 
 

 11.00 do 19.00 popoldan 
 

Komenskega 11 

 16.00 do 19.00 
 

 

24.00 ur/delovni dan 

 

Čistilec v dopoldanskem času na 
lokaciji Trubarjeva 2, Lj. skrbi za 
sprotno čiščenje najbolj 
frekventnih prostorov zaradi 
sestankov/dogodkov  (sanitarni 
prostori, sejne 
sobe/predavalnice, hodniki …). 

 

 

120.00 ur 
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Zaloška cesta 29, Ljubljana*  

(stara stavba) 

in 

Zaloška cesta 29, Ljubljana  

(nova stavba)1 

4.505,68 m2 

13.00 do 21.00 * 

 

 

 

 

 

 

10.00 ur/delovni dan* *100 m2 čiščenje mansarde se 
prične po adaptaciji in ni všteto v 
navedeno površino. 

 

50.00 ur 

 

 

 

 

Tehnološki park 24, Ljubljana 

 

421,90 m2 

 

15. 30 - 19. 30 

 

4 ure/delovni dan 

 

/ 20.00 ur 

 

 

Ipavčeva 18 in Ipavčeva 18 a, Celje 

 

2.103,00 m2 

 

14.00 -22.00 h 

 

 

 

 

8.0 ur/delovni dan 

/  

40.00 ur 

 

                                                           
1 Del prostorov čisti zaposlena NIJZ. 
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Vojkovo nabrežje 4a, Koper 

 

650,00 m2 

 

 

Ponedeljek – petek  od 15.00 do 
17.00 za ambulantne prostore, 

sanitarije, hodnik, kuhinja, 

 

Torek in petek od 17.00 do 
22.00 za ostale prostore 

 

 

2.0 ure/delovni dan) za ambulante 
prostore, sanitarije in hodnik 

 

 

5.0 ur/torek in petek) za ostale 
prostore 

/  

20.00 ur 

 

Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska 
Sobota 

927,10 m2 

 

15.00 - 19.30 ure 

 

4.30 ure/delovni dan 

/ 22.30 ur 

 

Muzejska ulica 5, Novo mesto 

397,44 m2 

 

17.00 do 20:00 

 

 

3.0 ure/delovni dan 

/ 15 ur  

 

Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem 

533,40 m2 

15.00 - 18.00 ure 

 

3.0 ure/delovni dan / 15,00 ur 

 

 SKUPAJ  

302.30 ur 
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Naročnik si pridružuje pravico do spremembe površine čiščenja (m2) in pravico do spremembe urnika čiščenja, skladno s pravilnikom, ki ureja delovni čas in 
pogodbo o varovanju prostorov naročnika. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in resnični.  
Potrdilo velja za sklope na na katere se prijavljamo. 

 

Kraj in datum:                                                                                                                                                                             Podpis ponudnika:            

 

 

 


