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PRILOGA B

FINANČNA ZAVAROVANJA

-

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga B/1),

-

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga B/2).
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PRILOGA B/1

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
Naziv banke oz. zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila): Javni zavod Ljubljanski grad

Garancija oz. Kavcijsko zavarovanje št.:………………..
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in
izvajalcem (podatki izvajalca) za posel »Terasa Vinoteke« v vrednosti ……….EUR, je izvajalec
obvezan opraviti dela, ki so predmet posla v skupni vrednosti …… .EUR (z besedo …….), v roku
(datum, dni, mesecev), v količini in kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem (v nadaljevanju: garancija)
nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega
zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali ……………….. EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec
svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen
v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti,
če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki ali zavarovalnici in mora vsebovati:
1. Originalno pismo upravičenca za unovčenje zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom
2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje
3. Original Garancije št.: ……………………..
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 se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti tega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu podaljša
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec
in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani po slovenskem pravu.

Banka ali zavarovalnica
(žig in podpis)
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PRILOGA B/2

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke oz. zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila): Javni zavod Ljubljanski grad

Garancija oz. Kavcijsko zavarovanje št.: ……………………
za odpravo napak v garantnem roku
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in
izvajalcem ……………(podatki izvajalca) za posel »Terasa Vinoteke« in Primopredajnim zapisnikom
št.: ………… je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse
ugotovljene pomanjkljivosti skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem (v nadaljevanju: garancijo) se nepreklicno in brezpogojno
zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli
ugovor izvajalca plačali znesek ………………. EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku,
ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčite garancije mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:
1. Originalno pismo za unovčenje zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom;
2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje;
3. Original Garancije št. …………../………..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi,
vendar pa najkasneje do ……………… Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka ali zavarovalnica
(žig in podpis)

