
   
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
ZA DODATNA DELA ČIŠČENJA OB DOGODKIH FESTIVALA VELENJE V DVORANAH,  

V GALERIJI IN NA PROSTEM OD 1. 12. 2022 – 31. 12. 2023 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za dodatna dela čiščenja ob dogodkih v dvoranah in na prostem do 31. 
12. 2023 za potrebe Festivala Velenje. Delo je pretežno v popoldanskem in večernem času ter ob 
vikendih.  

Opis del:  

a) Čiščenje dvoran in zunanjih prostorov zajema:  
- praznjenje košev za smeti in odnašanje v za to namenjen smetnjak,  
- brisanje delovnih površin (miz, pultov), stolov, pohištva, drobnega inventarja, avdiovizualnih 

sredstev, brisanje stikal, vrat in kljuk, pranje kozarcev, 
- sesanje ali pometanje in mokro čiščenje talnih površin, prezračevanje pisarn, 
- zapiranje oken, zaklepanje vrat, ugašanje luči, 
- čiščenje ogledal, pip, umivalnikov in stenskih ploščic okrog umivalnikov,  
- čiščenje straniščnih školjk in pisoarjev,  
- čiščenje/pomivanje stolov, odra, plesnega poda, lesenih delov v dvorani, 
- sesanje ali pometanje in mokro čiščenje talnih površin, 
- urejanje in čiščenje stojnic in pobiranje smeti. 

 
b) Čiščenje v galeriji zajema:  

- praznjenje košev za smeti in odnašanje v za to namenjen smetnjak,  
- brisanje delovnih površin (miz, pultov), stolov, pohištva, drobnega inventarja, brisanje stikal, vrat in 

kljuk,  
- sesanje ali pometanje in mokro čiščenje talnih površin, prezračevanje pisarn, 
- zapiranje oken, zaklepanje vrat, ugašanje luči, 
- čiščenje ogledal, pip, umivalnikov in stenskih ploščic okrog umivalnikov,  
- čiščenje straniščnih školjk in pisoarjev,  
- sesanje ali pometanje in mokro čiščenje talnih površin, 
- urejanje in čiščenje stojnic in pobiranje smeti. 

Predvideno je cca 85 ur mesečnega čiščenja, in sicer; v galeriji do 50 ur mesečno in dodatna čiščenja 
(dvorane in zunanji prostori) do 35 ur mesečnega čiščenja. V času daljše odsotnosti sodelavke (čistilke), 
je možno opraviti tudi večje število ur. Ponudba mora vsebovati ceno /neto in bruto za eno uro čiščenja. 

 
Ponudbe pošljite po navadni pošti najkasneje do ponedeljka, 28. novembra 2022 na naslov 
Festival Velenje, Titov trg 4, 3220 Velenje. 
Na osnovi prejetih ponudb bomo izbrali najprimernejšega ponudnika ter z njim sklenili pogodbo za 
opravljanje dejavnosti – dodatna dela čiščenja ob dogodkih v dvoranah in na prostem.  

 

  Barbara Pokorny, 
             direktorica Festival Velenje 
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