
Obrazec 3_Vzorec garancije za resnost ponudbe 

 

 
 

VZOREC  GARANCIJE  ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
Naziv izdajatelja: _________________________________________ 

Kraj in datum: ________________________________ 

Garancija št:______________________  
 
Upravičenec : Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
Naslov : Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
 
 
V skladu z javnim naročilom z oznako V_08/13/S za izbiro izvajalca za »Nadgradnjo in vzdrževanje 
informacijskega sistema URESK«, za potrebe upravičenca iz te garancije, je ponudnik 
___________________________ dolžan za resnost svoje ponudbe št. _________ z dne __________ 
na predmetnem javnem naročilu, v skladu z določili razpisne dokumentacije naročila, preskrbeti 
garancijo za resnost ponudbe.  
 
Na podlagi navedenega se kot  izdajatelj nepreklicno obvezujemo, da vam bomo na vaš prvi poziv, ne 
oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene ponudbe ter pogojev naročila in 
odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine  

 
_____________ EUR. 

(z besedo: …………………………………………… eur 00/100) 
 

Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na 
prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem 
zahtevku navedete, da ste zgoraj navedeno ponudbo v celoti ali delno prejeli in navedete enega od 
sledečih razlogov: 
 
a) ponudnik je umaknil ponudbo po izteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v 
času njene veljavnosti  
ali 
b) ponudnik na poziv naročnika ni podpisal pogodbe  
ali 
c) ponudnik ni predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter odpravo 
napak v garancijski dobi v skladu s pogoji naročila. 
 
Zahteva za unovčenje garancije mora biti predložena banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 

1. Zahtevek naročnika za unovčenje garancije, 

2. Original garancije št.      . 
 
Garancijo lahko uveljavlja le upravičenec ali njegov pravni naslednik. 
 
Garancija velja do vključno 15.09.2013. Do tega dne mora banka/zavarovalnica prejeti pisno zahtevo 
za izplačilo te garancije.  
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 
pravu. 
 
 
 

Izdajatelj 
(žig in podpis) 


