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JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA ODDAJO prostora za izvajanje 

storitev fotokopiranja v pritličju Šolskega centra Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj. 

 

Obveščamo vas, da javno zbiramo ponudbe za oddajo prostora za izvajanje storitev fotokopiranja v 

pritličju Šolskega centra Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, za obdobje š.l. 2022/23 (1. 9. 2022 

– 30. 6. 2023) z možnostjo podaljšanja. 

Okvirna vrednost mesečne najemnine (brez DDV) ne sme biti nižja od 190 EUR. Ponudnik 
mora ponuditi končno ceno z ddv. 

Ponudnik – bodoči izvajalec storitve je dolžan: 
• urediti prostor, 
• predložiti dokaz, da gre za gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika, ki izpolnjuje pogoje za 

opravljanje dejavnosti fotokopiranja, 
• opravljati  fotokopirne  storitve  v  času  pouka,  in  sicer  od  ponedeljka  do  petka  med  7.30 in 

13.30, 
• po predhodnem dogovoru nudi storitve fotokopiranja tudi izven časa, omenjenega v tretji alineji, 
• s skrbnostjo in vestnostjo dobrega gospodarja skrbeti za pravočasno odpravljanje tistih napak in 

pomanjkljivosti, ki jih je sposoben odpraviti sam, da poteka delo nemoteno, 

• jamčiti za tajnost vsebine fotokopirnih dokumentov, 

• skrbeti za prostore, ki jih ima v najemu. 

Merilo za izbiro je najvišja ponujena vrednost najemnine pod pogojem, da izpolnjuje in pisno 
sprejme vse specifikacije in zahteve iz prejšnjega odstavka. 

Ogled prostora je možen v četrtek, 7. 7. 2022 ob 10. uri, s tem da se ponudniki oglasijo najprej v 
tajništvu zavoda pri gospe Tamari Inkret. 

Ponudniki lahko pošljejo ponudbo do 12. 7. 2022 do 10. ure po klasični pošti, priporočeno v zaprti 

ovojnici z napisom ''Ne odpiraj poziv fotokopiranje'' na naslov Šolski center Ptuj Volkmerjeva cesta 19 
2250 Ptuj. Izbran ponudnik bo pisno obveščen o izbiri 10. dni od datuma za oddajo ponudbe.  
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