SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA IN OPISI BLAGA, KI SO PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA

I. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA
Dobavitelj je dolžan z lastnim prevoznim sredstvom dobaviti naročeno blago na lokacije, ki so priložene
v prilogi 5 in jih navajamo tudi v poglavju II – dostavna mesta. Dostavljeno blago, ki ga ne prevzame
pooblaščena oseba naročnika, se šteje kot nedobavljeno.
Dobavitelj je dolžan blago, za katerega se izkaže, da je ali nekvalitetno ali poškodovano, nadomestiti z
novim v najkrajšem možnem času.
Embalaža mora biti nepovratna, uničljiva in okolju neškodljiva. Embalažo za čistila, ki so označena kot
nevarne snovi, mora dobavitelj brezplačno odvažati sproti oz. najkasneje pa ob naslednji dobavi, sicer
si naročnik pridržuje pravico do organizacije odvoza embalaže na stroške dobavitelja.
Zamenjava naročenega izdelka z drugim ni dopustna, razen v primeru, da naročenega izdelka ni na
tržišču in se je ponudnik oz. dobavitelj predhodno o zamenjavi dogovoril s pooblaščeno osebo
naročnika.
Vse vrste blaga morajo biti pakirane v originalni embalaži, z ustrezno deklaracijo in navodili v
slovenskem jeziku, v skladu s stopnjo nevarnosti in v skladu z namenom uporabe. Za posamezna čistila
oz. sredstva, ki imajo na podlagi zakona o kemikalijah nevarne lastnosti (jedke ipd.), mora izbrani
ponudnik oz. dobavitelj ob podpisu pogodbe predložiti varnostne liste. Pri artiklih, kjer je pripisano
»znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo«, ponudnik na poziv naročnika predloži v skladu z
UzeJN (Uredbo o zelenem javnem naročanju):
-

potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-

seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili,
stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali

-

ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Priporočljivo je, da ponudnik dokazila navedena zgoraj priloži obrazcu ponudbenega predračuna za
posamezen sklop za katerega se prijavlja (priporočamo po vrstnem redu zaporednih številk artiklov iz
obrazca in z navedbo na kateri artikel se posamezno dokazilo nanaša. Naročnik si pridružuje pravico,
da od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dodatnih dokazil, iz katerih
bo razvidno, da blago, ki ga ponudnik ponuja, ustreza temeljnim okoljskim zahtevam v skladu z UzeJN
(Uredbo o zelenem javnem naročanju).

II. DOSTAVNA MESTA
V spodnji tabeli navajamo vse lokacije kamor bo dobavitelj naročeno blago iz sklopa 1 in sklopa 2
dostavljal.
Mestna občina Maribor, Sekretariat za splošne zadeve
Ul. heroja Staneta 1
2000 Maribor
SOU - redarstvo
Zagrebška cesta 30
2000 Maribor
KS Bresternica-Gaj
Na Gaj 2
2354 Bresternica
KS Kamnica
Vrbanska c. 97
2351 Kamnica
KS Limbuš
Ob Blažovnici 41
2341 Limbuš
KS Pekre
Bezjakova 4
2341 Limbuš
KS Razvanje
Razvanjska cesta 22
2103 Maribor
KS Malečnik-Ruperče
Malečnik 51
2229 Malečnik
MČ Center
Kacova ulica 1
2000 Maribor
MČ Ivan Cankar
Partizanska c. 1
2000 Maribor
MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci
Na trati 2
2000 Maribor
MČ Koroška vrata
Vrbanska cesta 10
2000 Maribor
MČ Magdalena
Preradovičeva 1
2000 Maribor
MČ Nova vas
Radvanjska cesta 65
2000 Maribor

MČ Pobrežje
Kosovelova ulica 11
2000 Maribor
MČ Radvanje
Lackova cesta 43
2000 Maribor
MČ Tabor
Metelkova ulica 63
2000 Maribor
MČ Tezno
Panonska ulica 12
2000 Maribor
MČ Studenci
Šarhova 53 a
2000 Maribor
III. SKLOP A – Toaletne potrebščine
Izbrani dobavitelj blaga mora upoštevati vse zahteve naročnika, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji (merska enota, kakovost blaga), kot tudi zahteve, ki se nanašajo na storitev vzdrževanja
podajalnikov. Dobavljeno blago ne sme povzročati okvar ali motenj delovanja podajalcev papirja.
Naročnik zahteva servis podajalnikov. Servis zajema brezplačno kontrolo (dvakrat na leto) delovanja
podajalnikov na vseh navedenih lokacijah in popravila v primeru okvare ali obrabe podajalnikov. Servis
podajalnikov mora biti upoštevan v ceni. Odzivni čas za servis je 24 ur od poziva k popravilu. Ponudnik
podpiše in ožigosa izjavo, s katero se strinja, da bo vršil servis in menjal okvarjene oz. izrabljene dele
podajalnikov, ki jih ima naročnik trenutno v uporabi (poglavje V. Podajalniki in milniki). V primeru, da
je okvara podajalnika nepopravljiva, mora ponudnik oz. dobavitelj obstoječega zamenjati z novim, ki
bo kompatibilen s potrošnim materialom. Podajalnik ostane po izteku pogodbe v lasti naročnika.
Ponudnik mora k ponudbi za sklop A priložiti:
– izjavo proizvajalca, da ima v proizvodnji uveden sistem OHSAS 18001 in tehnično
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
– ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da so zahteve po UzeJN izpolnjene.
Naročnik bo med samim izvajanjem naročila preverjal ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
1. Brisače papirnate, V zložene - dimenzije 24,3x22 cm, število lističev na paket: 200, bele barve,
dvoslojne, mehke, vpojne, 100% celuloza, gramatura 17 g/m2(+/- 5 %), 20 paketov/karton
*V primeru, da ponudnik nima ustreznega artikla za podajalnik s katerim naročnik trenutno
razpolaga, ponudnik poda ponudbo za svoj artikel in brezplačno zagotovi nove podajalnike.
2. Brisače papirnate v roli - dimenzije 22x22,2 cm, 50 lističev/roli, bele barve, dvoslojne, mehke,
vpojne, 100% celuloza, gramatura 17 g/m2 (+/- 5 %), 32 rol/karton

3. Toaletni papir - lističi - V zloženi za podajalnik, dimenzije 11x21 cm, število lističev na paket: 250,
bele barve, dvoslojni, mehki, vpojni, 100% celuloza, gramatura 15,3 g/m2(+/- 5 %), 30
paketov/karton
*v primeru, da ponudnik nima ustreznega artikla za podajalnik s katerim naročnik trenutno
razpolaga, ponudnik poda ponudbo za svoj artikel in brezplačno zagotovi nove podajalnike.
4. Toaletni papir v roli, premer role 107 mm, dimenzije lističa 120x93 mm, bele barve, troslojni,
mehki in vpojni, 100% celuloza, 150 lističev/roli, gramatura 15,5/m2 (+/- 5 %), v kartonu 96 rol

IV. SKLOP B – Čistilna sredstva in drugi artikli za čiščenje
Ponudnik blaga za ta sklop mora pripraviti načrt uporabe sredstev oz. načrt čiščenja kuhinjskih
prostorov in opreme skladno z načeli in HACCP študijo naročnika. Prav tako mora ponudnik v prvem
mesecu dobave opraviti brezplačno usposabljanje delavcev za pravilno in varno delo s čistili, ki so
predmet razpisa. Po končanem usposabljanju, mora ponudnik delavcem naročnika izdati poimenska
potrdila o usposobljenosti. Montažo in nastavitev ustreznih dozatorjev, za doziranje in racionalno
porabo visoko koncentriranih sredstev, za ročno pomivanje posode. Za obstoječe, kot morebiti na novo
montirane dozatorje oz. milnike, bo ponudnik zagotavljal brezplačno vzdrževanje ter servis (popravilo
oziroma zamenjava poškodovanih in dotrajanih dozatorjev).
Pri artiklih, ki imajo pripisano »znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo po UzeJN«, ponudnik
predloži ustrezna dokazila:
-

-

znak za okolje tipa I, ali
seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo in morebitnimi standardnimi opozorili,
stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

1. Tekoči detergent za ročno pomivanje posode:
-

pakiranje 1000 ml,
prijeten vonj, ustrezna čistilna moč (uspešno odstranjevanje nečistoč in hitro sušenje
posode brez madežev),
sredstvo, ki varuje in preprečuje izsušitev kože na rokah,
sredstvo primerno za posodo iz stekla, plastike, nerjavečega jekla.

*znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo po UzeJN
2. Čistilo za osnovno čiščenje sanitarij (WC školjke):
-

za odstranjevanje vodnega in urinskega kamna ter drugih oblog,
plastenka z dozirnim vratom (za nanos pod rob WC školjke),
1000 ml.

*znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo po UzeJN
3. Čistilo za univerzalno čiščenje sanitarij
-

visoko koncentrirano sredstvo,
dober učinek odstranjevanja kamna,
prijeten vonj,
neagresiven (ne poškoduje materiala – emajl, keramika, armatura…),

-

v plastenki (1000 ml) s skalo za odmerjanje čistila.

*znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo po UzeJN
4. Univerzalno alkoholno čistilo za tla in različne površine
-

učinkovito in hitro sušeče pH nevtralno čistilo,
brez puščanja sledi,
1000 ml.

*znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo UzeJN.
5. Čistilo za steklene površine
-

primerno za čiščenje okenskih stekel, ogledal in drugih steklenih površin,
sredstvo je pripravljeno za takojšnjo uporabo (se ne redči),
v embalaži z razpršilko,
750 ml.

*znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo UzeJN.
6. Čistilo za lesene površine (parket) kot (ali enakovredno) Lamitan
-

čistilo prijetnega vonja za učinkovito čiščenje parketa,
1000 ml.

7. Čistilo za lesene površine (pohištvo) kot (ali enakovredno) Pronto Legno Polito
-

neagresivno čistilo,
ne poškoduje lesa,
plastenka 750 ml.

8. Čistilo za nego pohištva kot (ali enakovredno) Pronto Multi Surface
-

v razpršilu,
300 ml.

9. Čistilo - odstranjevalec madežev tekstilnih površin – sprej kot (ali enakovredno) Fleck-Ex Top
-

500 ml.

10. Odstranjevalec premazov za linolej kot (ali enakovreden) Linax plus
-

1000 ml.

11. Sredstvo za čiščenje odtočnih cevi:
-

učinkovito čisti, razmasti jaške, mreže in cevi odtoka,
neagresivno čistilo (ne sme razjedati materiala iz svinca, bakra ali plastike),
1000 ml.

12. Belilo perila kot (ali enakovredno) Arekina

-

2000 ml.

13. Odstranjevalec starih akrilnih premazov
-

1000 ml.

14. Samosvetleči akrilni premaz za parket
-

1000 ml.

15. Čistilo za PVC talne obloge
-

2000 ml.

16. Čistilo za odstranjevanje črnila od žigov
-

čistilo v razpršilu,
učinkovito čisti ostanke črnila, markerjev, žigov ipd. iz miz, stolov, pisalnih miz in druge
pisarniške opreme
globinsko čiščenje, brez ostankov lis,
500 ml.

17. Mehčalec perila
-

vonj po izbiri naročnika,
2000 ml.

*znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo po UzeJN
18. Pralni prašek za strojno pranje perila
-

pralni prašek primeren za pranje zaves, krp, delovnih plaščev in ostalega perila,
4500 g.

*znak za okolje tipa I ali drugo ustrezno dokazilo po UzeJN
19. Tekoče milo za roke
-

primerno za pogosto umivanje rok,
prijeten vonj,
milo, ki se vlije v dozator oz. milnik,
1000 ml.

*v kolikor ponujeno sredstvo ponudnika ne ustreza dozatorjem oz. milnikom s katerimi razpolaga
naročnik, jih je ponudnik dolžan brezplačno zamenjati za ustrezno stensko dozirno napravo, ki bo
omogočala pravilno doziranje. Novi dozatorji po poteku pogodbe ostanejo v lasti naročnika.
20. Tekoča milna pena
-

primerno za pogosto umivanje rok,
prijeten vonj,
pakirano v vrečki 500 ml, primerno za vstavitev v dozator.

*v kolikor ponujeno sredstvo ponudnika ne ustreza dozatorjem oz. milnikom s katerimi razpolaga
naročnik, jih je ponudnik dolžan brezplačno zamenjati za ustrezno stensko dozirno napravo, ki bo
omogočala pravilno doziranje. Novi dozatorji po poteku pogodbe ostanejo v lasti naročnika.
21. Osvežilec zraka v spreju
-

vonj po izbiri naročnika,
250 ml.

22. Vložki za pisoarje
-

1000 g oz. 50 kroglic/paket.

23. Dišeča gumijasta mrežica za pisoar (vonj po izbiri naročnika)
24. Krpa za mokro brisanje 38 x 38 cm (mikro krpa)
25. Krpa univerzalna za čistilec classic z žepki
-

mehka, dobro vpojna bombažna krpa,
krpa z zaobljenimi robovi in žepki.

26. Univerzalna krpa za tla 5/1 50 x 80 cm
-

za mokro in suho čiščenje, dobro vpojna,
dimenzija 50x80 cm,
5 kom/paket.

27. Krpa za parket kot (ali enakovredno) maslin krpa 61 x 30 cm
-

za suho brisanje vseh gladkih površin,
impregnirana,
dimenzija krpe 61x30 cm.

28. Dezinfekcija za roke 500 ml kot (ali enakovredno) Apesin Handaktiv
29. Krema za roke 100 ml
-

primerna za osebe, ki si pogosto umivajo in razkužujejo roke,
dermatološko testirana krema,
pakirana v tubi 100 ml.

30. Zaščitne rokavice latex kot (ali enakovredno) med.-comfort 100/1 vel. M.L.
31. Zaščitne gumijaste rokavice v velikosti S.M.L (rumena barva)
32. Zaščitne sedne obloge za straniščno desko - za podajalnik sednih oblog (ultimaid, neat-seat) bele barve, enoslojne 125/1 (20) =2500 lističev, razdalja med luknjami za nastavek je 30 cm
*v kolikor ponujeni artikel ponudnika ne ustreza podajalnikom s katerimi razpolaga naročnik, jih je
ponudnik dolžan brezplačno zamenjati z ustreznim podajalnikom. Novi podajalniki po poteku
pogodbe ostanejo v lasti naročnika.
33. Papirnato pregrinjalo za wc desko 250 kosov/paket – za podajalnik wc papirnatih pregrinjal
TORK (dimenzij cca. 40x30x5 cm )

*v kolikor ponujeni artikel ponudnika ne ustreza podajalnikom s katerimi razpolaga naročnik, jih je
ponudnik dolžan brezplačno zamenjati z ustreznim podajalnikom. Novi podajalniki po poteku
pogodbe ostanejo v lasti naročnika.
34. Higienske vrečke za damske vložke – za podajalnik higienskih vrečk, 50 paketov v kartonu,
dimenzije 24 x 8,5 cm, 30 kosov/paket
35. Gobice kot (ali enakovredne) Glitz 10/1
-

gobice rumene barve,
na eni strani ostri material (ostra stran debeline najmanj 6 mm, primerno za čiščenje
trdovratnih ostankov na posodi),
okvirna dimenzija gobice 9x7x5 cm.

36. Vrečke za smeti 160 l 68x110 cm črne 20/1 v roli
37. Vrečke za smeti 30 l 52x60 cm črne 50/1 v roli
38. Držalo za maslin krpe 60 cm
39. Čistilec classic – s teleskopskim držalom kot (ali enakovredno) klap držalo za magnetno krpo z
žepki 40x10 cm
40. Aluminjasti ročaj 140 cm fi 23 za masline krpe
41. Sesalec kot (ali enakovreden) S10 Plus (0,090 m3)
-

sesalec s štirikratnim filtriranjem,
na petih kolesih,
volumen vrečke za prah 6 litrov,
priključna moč 230 V, moč motorja 850 W, vakum 250 mbar, glasnost 62 dBA, velikost:
40x40x49 cm,
standardna oprema: 2,2 m sesalne cevi z ročajem, 2-delna kromirana cev, kombi šoba,
nastavek za fotelje, vrečka za prah,
dolžina električnega kabla: 10 m.

*naročnik trenutno razpolaga z S10 Plus sesalci. V kolikor ponudnik ne mora dobaviti omenjenega
sesalca in vseh pripadajočih komponent, lahko ponudi drug artikel in komponente, ki bodo ustrezale
ponujenemu sesalcu (velja tudi za artikle od številke 42 – 47).
42. Kombi šoba za sesalec S 10
43. Priključni kabel za sesalec kot (ali enakovreden) S10 Plus Ivec
44. Papirnate vrečke za sesalec kot (ali enakovredne) S10 Plus Ivec, 5 kosov v paketu
45. Plastične ročke za cevi za sesalec kot (ali enakovredne) S10 Plus Ivec
46. Plastična cev za sesalec kot (ali enakovredna)S10 Plus Ivec
47. Tekstilni filter za sesalec (bela barva) kot (ali enakovreden) S10 Plus
48. Omelo (40 cm) za radiatorje - kot držalo upogljivo za brisanje prahu
49. Koš eko pravokotni 26,6 l - sivi
50. Omelo z lesenim držalom – prava žima
51. Omelo za pajčevino kot maček za teleskopsko držalo
52. PVC smetišnica
53. PVC vedro z ročajem 12 l
54. Kovinske spiralne gobice
55. Rezervna podloga za držalo Ivolin (masslin krpe) 60 cm
56. Čistilni voziček z ožemalnikom 2x15 litrov

-

voziček s štirimi kolesi,
2x vedro 15 litrov,
1x ožemalnik,
držalo vreče za smeti,
velikost: 65x41x88 cm.

57. Sirkova metla
-

sirkova metla z ročajem dolžine cca. 120 – 140 cm

58. Sanitarna metlica brez podstavka
59. Sanitarna metlica s podstavkom
60. Sanitarna metlica s podstavkom, ki se pritrdi na steno in s krom držalom
*opombe:
- v kolikor ponudnik ponudi artikel v količini, ki se razlikuje od te, ki je navedena v razpisni
dokumentaciji, ponudnik preračuna vrednost artikla na količino (kg, ml), ki je zapisana v razpisni
dokumentaciji,
- minimalna zahtevana koncentracija: pri določenih artiklih v samem popisu artiklov je zapisana
minimalna zahtevana koncentracija, ponudnik lahko ponudi višjo koncentracijo, ne pa tudi nižje od
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

V. PODAJALNIKI in MILNIKI
Naročnik trenutno razpolaga s spodaj navedenimi podajalniki in milniki:
Podajalniki za WC papir (34 podajalnikov):
- Capricorno
- Paloma Professional
- Kimberly Clark Professional
Podajalniki za papirnate brisače (38 podajalnikov):
- Paloma Professional
- Kimberly Clark Professional
Milniki (33 milnikov):
- Kimberly Clark Professional
- Rubbermaid

