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2. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 

 

Originalna bančna garancija za resnost ponudbe, izdelana po enotnih pravilih za 

garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali 

enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.  

 

Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za 

bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz 

leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, ter mora vsebovati določilo  (klavzulo), da 

poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti  nobene druge listine (npr.  

originalne bančne garancije). 

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo na 

enega od sledečih načinov:  

1. kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali 

2. v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug 

podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v 

elektronski obliki, skupaj z navedbo, na  kakšen način je 

mogoče preveriti vsebino elektronskega izdanega finančnega 

zavarovanja ali 

3. v obliki sken originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor 

je to v originalu  izdano v pisni obliki. Sken šteje za potrdilo, 

da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in 

vsebini. V dvomu lahko naročnik zahteva, da mu ponudnik 

izroči originalen izvod.  

Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne – naročnik mora 

dobiti zgolj dokazilo, da je zahtevano nepreklicno  finančno 

zavarovanje izdano, zaradi klavzule, da poleg izjave zahtevi za 

izplačilo ni potrebno predložiti originalnega finančnega 

zavarovanja.,  Predložitev originala naročniku, razen na njegovo 

naknadno zahtevo, ni potrebna.  

Vrednost zavarovanja znaša 23.000,00 € veljavnost zavarovanja do 01. 10. 2019. 

 

 

 

 

 



 Vzorec: Bančna garancija za resnost ponudbe   

 
Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758Glava  

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) 

 

ZA: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

Datum izdaje: 

 

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe) 

 

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) 

 

GARANT:  (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanje/garancije, tj. kandidata oziroma 

ponudnika v postopku javnega naročanja) 

 

UPRAVIČENEC: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem 

 

OSNOVNI POSEL: V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. 

JN000984/2019-B01 z dne 21. 02. 2019 za  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH 

CEST 2019 - 2020 za potrebe upravičenca  je ponudnik ________________________ dolžan 

za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo ali 

kavcijsko zavarovanje v višini 23.000,00 € EUR. 

 

 

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO 

IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILO: nobena listina 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerakoli obliko hitre 

pošte ali elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslov garanta) 

 

KRAJ PREDLOŽITVE: katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije 

 

DATUM VELJAVNOSTI: 01. 10. 2019 

 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, 

tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 

 

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu  

izplačati katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije najkasneje v roku 8 (osmih) 

dni od dne, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki 

predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru 

skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi 



na ločeni podpisni listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je 

navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.  

 

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi 

upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: 

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali 

nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, 

2. v določenem roku ne predloži zahtevanih pojasnil, dopolnitev ali stvarnih dokazil za 

navedbe v ponudbi ali se na naročnikov poziv sploh ne odzove; ali 

3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe. 

 

Katerakoli zahteva za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti 

zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po 

slovenskem pravu.  

 

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz 

leta 2010, izdana pri MTZ pod št.758. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj, dne……………………          Žig    Podpis banke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


