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Naročnik:  

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

TRG DAVORINA JENKA 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

 

 

 

1. Spremembe in dopolnitve 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JANEGA NAROČILA 

  

 

GRADNJA DVIGALA OB OBSTOJEČEM VRTCU 

MURENČKI 

 

 
Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku 

 

 

 

Naslov javnega naročila:     Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki 

 

Številka in datum objave JN:   JN007071/2019-W01 10. 10. 2019  

 

Vrsta javnega naročila:       Javno naročilo gradnje 

 

Številka postopka:     430-05/2019-16  

 

Datum:   22. 10. 2019 

 

 

Naročnik:   Občina Cerklje na Gorenjskem 

  Župan, Franc Čebulj 
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Spoštovani! 

 

Naročnik je za predmetno javno naročilo, pod št. dokumenta 430-05/2019-13 

dne 10. 10. 2019, objavil Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila – 

gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki.  

 

 
Naročnik s temi spremembami in dopolnitvami spreminja 13. točko 10. poglavja - 10. 

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O  NAČINU 

DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 

 
 13.   Finančno zavarovanje  za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko 

   zavarovanje ) v višini 1.500,00 € z veljavnostjo do 01. 02. 2020. (Razpisni  

   obrazec št. 13) 

 

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 
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klavzule, da poleg izjave zahtevi za izplačilo ni potrebno predložiti originalnega 

finančnega zavarovanja.  

Predložitev originala naročniku, razen na njegovo naknadno zahtevo, ni 

potrebna.  

 

 

Naročnik dopušča, da ponudnik lahko namesto zgoraj naštetih načinov, k svoji ponudbi 

predloži menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev z dvema menicama (z enako 

vrednostjo in časom veljavnosti kot bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje).  

V tem primeru, ponudnik k ponudbi predloži scen dokumentov (menična izjava in 

menici), originalne dokumente bo ponudnik dostavil na  poziv naročnika.  

 

Ob tej določbi velja opozoriti ponudnike, da  mora biti menična izjava s pooblastilom za 

izpolnitev datirana z datumom, ne starejšim od 30 dni, šteto od roka za prejem ponudb. 

Iz navedenega razloga je ponudnik dolžan, da listino sestavi in scen kopije predložijo k 

ponudbi, že preje, četudi jih bodo predložili  šele na poziv naročnika po roku za prejem 

ponudb.  
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16. FINANČNA ZAVAROVANJA 

 

Sprememba - Razpisni obrazec 13 
 

 

 

 

1. VZOREC -  FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

– MENICA Z MENIČNO IZJAVO 
 

Za zavarovanje resnosti prijave/ponudbe, v postopku oddaje javnega naročila »GRADNJA 

DVIGALA OB OBSTOJEČEM VRTCU MURENČKI«, ki je bil objavljen na Portalu javnih 

naročil dne 10. 10. 2019, številka javnega naročila JN007071/2019-W01, je ponudnik dolžan 

izročiti naročniku OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 

Cerklje na Gorenjskem: 1 (eno) bianko menico s pooblastilom, da jo lahko izpolni (menična 

izjava je spodaj navedena kot vzorec – ponudnik mora predložiti izjavo z vsemi spodaj 

navedenimi sestavinami). Menica mora biti podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) 

ponudnika. 

 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

 

 

Ponudnik: 

 

 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 

 

 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 

13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot 

zavarovanje za resnost naše ponudbe v postopku oddaje javnega naročila »GRADNJA 

DVIGALA OB OBSTOJEČEM VRTCU«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 

10. 10. 2019, številka objave JN007071/2019-W01, skladno z določili razpisne dokumentacije 

v primeru umika prijave/ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v 

postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da mu ob podpisu pogodbe 

ne bomo izročili zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe: 

- brez poprejšnjega obvestila izpolni bianko menico za znesek 1.500,00 EUR (z besedo: 

tisoč petsto evrov in 00/100), 

- izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, 
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- po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena 

menična sestavina. 

 

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, 

ko dospe, v gotovini. 

Menični znesek se nakaže na transakcijski račun Občine Cerklje na Gorenjskem, št.  01212-

0100006686, odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje 

menice v zavarovanje.  

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina 

Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem 

banki izplačilo take menice.  

Pooblaščamo naročnika, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo 

odprt račun. 

S to menično izjavo pooblaščamo _______________________________ (navedba banke), da 

v breme našega transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo 

menico najkasneje do ____________ (najmanj devetdeset (90) dni od navedenega skrajnega 

roka za sprejemanje prijav). 

Pooblaščamo tudi katerokoli drugo banko, pri kateri bi imeli odprt račun, četudi ni posebej 

navedena v menični izjavi, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo 

menico. 

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da naročnik OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji 

ali upravljavcu baz podatkov o računih. 

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali. 

 

Priloga: menica V DVEH IZVODIH (mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega 

zastopnika)  

     

Kraj in datum:                                                                                  Ime in priimek: 

_____________________  

   (žig in podpis) 
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2. VZOREC -  BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ali  

KAVCIJSKO ZAVAROVANJE  
 

 

       

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758 

 

 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: (garancija za resnost ponudbe) 

 

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) 

 

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

 

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika 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. 

JN00007071/2019-W01 z dne 10. 10. 2019 za  gradnjo dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki 

za potrebe upravičenca  je ponudnik ________________________ dolžan za resnost svoje 

ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v 

višini 1.500,00 € 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. 02. 2020 
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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 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 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. 

 

 

 
 


