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IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJ ZA DOBRO IZVEDBO 

POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 

Predmet razpisa: Energetsko učinkovita obnova razsvetljave v ŠC Tolmin – I. faza  
 

 

 

 

 

I z j a v l j a m o , 

 da bomo v primeru dodelitve javnega naročila »Energetsko učinkovita obnova razsvetljave v ŠC 

Tolmin – I. faza« ob sklenitvi pogodbe naročniku (Občini Tolmin) dostavili bianko menico z 

menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice kot zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo, ki bo za 

90 dni daljša od roka izvedbe razpisanih del, 

 da bomo v primeru dodelitve javnega naročila »Energetsko učinkovita obnova razsvetljave v ŠC 

Tolmin – I. faza« pred izplačilom zadnjih 5 % končne vrednosti izvedenih pogodbenih del z 

vključenim DDV naročniku (Občini Tolmin) dostavili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bančno 

garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za 

odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % končne vrednosti izvedenih pogodbenih del z 

vključenim DDV in veljavnostjo 60 dni po poteku garancijskega roka določenega v gradbeni 

pogodbi, 

 da bosta obe zavarovanji vsebinsko popolnoma enaki razpisni dokumentaciji priloženima 

vzorcema, 

 da smo seznanjeni z dejstvom, da je brez predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, gradbena pogodba o izvedbi javnega naročila »Energetsko učinkovita obnova 

razsvetljave v ŠC Tolmin – I. faza«, nična, naročnik pa bo unovčil predloženo zavarovanje za 

resnost ponudbe, 

 da smo seznanjeni z dejstvom, da bo brez predložitve brezpogojne bančne garancije za odpravo 

napak v garancijskem roku ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo napak v 

garancijskem roku naročnik (Občina Tolmin) zadržal plačilo 5 % končne vrednosti izvedenih 

pogodbenih del z vključenim DDV. 

 
       ____________________________________ 
                Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika 
  Žig:       

 
       ____________________________________ 
                podpis 
 

V/na ________________________, dne ______________________. 

Firma ponudnika 

Naslov ponudnika 

Zakoniti zastopnik ponudnika 

 

 

 


