
 

 
Številka : ________________ 
 
Datum :  _______________ 

 
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 

 
Naziv banke/zavarovalnice __________________________________________________ 
Kraj in datum _______________________________________________________________ 
Upravičenec ________________________________________________________________ 
Garancija št.______________________________________________________________ 
 
V skladu z javnim naročilom, objavljenim na portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave 
_____________, za predmet javnega naročila »Storitve čiščenja prostorov GEPŠ Piran« za potrebe 
naročnika Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, Bolniška 11, 6330 Piran, je ponudnik 
___________________ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, priskrbeti naročniku 
garancijo v višini 500,00 EUR, z rokom veljavnosti najmanj v skladu z rokom veljavnosti ponudbe. 
 
Banka/zavarovalnica se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi; 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 

 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 

 ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 
določbami navodil ponudnikom. 

 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali 
naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku 
navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov 
in navede, za kateri primer ali primera gre. 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z gornjim odstavkom in 
2. original Garancije št……/….. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v 
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe 
z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 
še en dan po izteku roka veljavnosti ponudbe. 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do dne 
_________________________, ta garancija preneha veljati, ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Kopru.  
 
 
 
 
Kraj in datum:        Banka/zavarovalnica:  
      Žig 
 
___________________       _____________________ 



 

PONUDNIK 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA 
 
 
 
 
V skladu z javnim naročilom »Storitve čiščenja prostorov GEPŠ Piran«, objavljenim na Portalu javnih 
naročil, št. objave  _____________ z dne __________________, 
 
nepreklicno potrjujemo,  
 
da bomo naročniku javnega naročila GEPŠ Piran, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo 
predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo in to razpisno dokumentacijo predložili bančno 
garancijo v višini 4 % letne pogodbene vrednosti (EUR z DDV) za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti  (obrazec 9), veljavno še 30 dni po preteku pogodbenih obveznosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:        Podpis:  
 
      Žig 
 
___________________       _____________________ 

 
 



 

Naročnik: ________________________ 
Številka : ________________ 
Datum :  _______________ 
 

VZOREC: GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
Naziv banke: _____________________________________________________________ 
Kraj in datum: ____________________________________________________________ 
Upravičenec: _____________________________________________________________      
Garancija številka: _________________________________________________________ 
 
V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum) ________________________sklenjeno med 
upravičencem (t.j. naročnikom javnega naročila) GEPŠ Piran in ______________________________ 
(naziv izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo: »Storitve čiščenja prostorov GEPŠ Piran« v 
letni pogodbeni vrednosti: ______________ EUR z DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v 
citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo izvajalca  se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po 
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 4 % pogodbene vrednosti oz. ______________ EUR, 
če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, 
opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene 
obveznosti, če opravljena storitev (dobavljeno blago) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam 
in tudi v primeru, da potrjene obveznosti do podizvajalcev ne bodo pravočasno in pravilno 
poravnane. 
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom 
2. original garancijo 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.  
Ta garancija velja najkasneje do ______________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več 
in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.  
 
Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se mora naročnik garancije oz. 
izvajalec in banka sporazumno dogovoriti za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru. 
 
 
 
Kraj in datum:        Banka:  

Žig 
 

______________________                              _____________________ 

 


