VII. FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre in
pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti ter odprave napak v garancijskem roku.
1. RESNOST PONUDBE:
Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo oz.
garancijo zavarovalnice za resnost ponudbe v višini v višini 3% od ponudbene vrednosti z DDV
izstavljeno v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 14). Garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj do vključno 31.12.2013.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom ali ne izpolni drugih dodatnih
pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil garancijo
za resnost ponudbe.

2. DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:
Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št.
15a) mora izbrani ponudnik predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe in sicer v višini 5 %
pogodbene vrednosti z DDV. Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni od datuma zaključka
pogodbenih del.
V kolikor ponudnik v določenem roku ne predloži bančne garancije oz. garancije zavarovalnice za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. odstavka te točke, ima naročnik pravico
unovčiti garancijo za resnost ponudbe.
Garancijo iz. 1. odstavka te točke pa bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po tej pogodbi
ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. V primeru unovčitve garancije, mora izvajalec le-to
nadomestiti z novo garancijo.

3.ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo oz. garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za
odpravo napak v garancijskem roku, izstavljeno v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št.
16a) mora izbrani ponudnik/izvajalec predložiti po tehničnem pregledu in po odpravi napak,
ugotovljenih na tehničnem pregledu in sicer v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV.
Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni od datuma izteka garancijskega roka za solidnost objekta.
V kolikor ponudnik ob končnem prevzemu ne predloži bančne garancije oz. garancije
zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku iz 1. odstavka te točke, ima naročnik pravico
zadržati zadržana sredstva do datuma izteka trajanja garancije iz 1. odstavka te točke.
Garancijo iz. 1. odstavka te točke pa bo naročnik unovčil v primeru, da izvajalec k odpravi napak
ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku. V primeru unovčitve garancije, mora izvajalec le-to
nadomestiti z novo garancijo.
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Razpisni obrazec št. 15
VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke/zavarovalnice
Kraj in datum
Upravičenec
Garancija št................
V skladu z javnim razpisom IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA NIZKO ENERGETSKEGA
VRTCA V NAKLEM, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ............, dne ............, za
za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) .................…………………........................ je
ponudnik ....................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti
naročniku bančno garancijo/garancijo zavarovalnice v višini………,00 EUR z veljavnostjo
najmanj do vključno ………..
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 ali
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 bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu s strani naročnika 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 zgornjim odstavkom in
2. original Garancije ........./..........
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 razpisu in v
primeru, da je 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 do izteka
roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ..............., ta
garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Banka/Zavarovalnica
(žig in podpis)
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Razpisni obrazec št. 16

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke/zavarovalnice
Kraj in datum
Upravičenec

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ............, dne ............,
IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA NIZKO ENERGETSKEGA VRTCA V NAKLEM za
potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) .................…………………........................
nepreklicno in brezpogojno
i z j a v l j a m o,
da bomo ponudniku ........................................ v 10 dneh po podpisu pogodbe z naročnikom izdali
nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo/garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 15a) v višini 5
% pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo najmanj do vključno 10.10.2014.

Banka/ Zavarovalnica
(žig in podpis)
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Razpisni obrazec št. 16 a

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
Naziv banke/zavarovalnice
Kraj in datum
Upravičenec
Garancija št................
V skladu s pogodbo ........................................................................ (naziv pogodbe, številka
pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnikov javnega naročila)
.........……………..................................... in ......................................................... (naziv izvajalca)
za
izvedbo
.....................................................(predmet
pogodbe)
v
vrednosti
………………………. EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:
………………………………………....................................................................................
v skupni vrednosti ..............................................................................
..................................................................................),

EUR

(z

besedo

v roku ............................ (datum, dni, mesecev) 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 5 % pogodbene vrednosti z DDV, 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
tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. 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 naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.
Banka/Zavarovalnica
(žig, podpis)
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Razpisni obrazec št. 17

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke/zavarovalnice
Kraj in datum
Upravičenec

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ............, dne ............,
IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA NIZKO ENERGETSKEGA VRTCA V NAKLEM za
potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) .................…………………........................
nepreklicno in brezpogojno
i z j a v l j a m o,
da bomo ponudniku ........................................ ob prevzemu del z naročnikom izdali nepreklicno in
brezpogojno bančno garancijo/garancijo zavarovalnice (na prvi poziv) za odpravo napak v
garancijskem roku v skladu z vzorcem garancije (Razpisni obrazec št. 16a) v višini 10 % končne
pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 30 ( trideset ) dni od datuma izteka garancijskega
roka za solidnost objekta.

Banka/Zavarovalnica
(žig in podpis)
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Razpisni obrazec št. 17 a

Vzorec: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke/zavarovalnice
Kraj in datum
Upravičenec:
Garancija št…………….
V skladu s pogodbo …………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ……………………………………………… in
……………………………………(naziv izvajalca) za ……………………………… (predmet
pogodbe) v vrednosti …………………… EUR, je (izvajalec) dolžan po opravljenem prevzemu s
strani naročnika v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti,
servisirati vgrajeno opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj
citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to 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/zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe,
ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. …./…..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 60 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.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se (izvajalcu) podaljša
pogodbeni rok ali v primeru, da (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.
Banka/Zavarovalnica
(žig in podpis)
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IX. GRADBENO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Ponudnik mora izjavi izpolniti. Izjavi morata biti datirani, žigosani in podpisani s strani osebe, ki je
podpisnik ponudbe ter datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe zavarovalnice.
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Razpisni obrazec št. 18
Zavarovalnica:

____________________________
____________________________
Ponudnik:
____________________________

____________________________

IZJAVA ZAVAROVALNICE O IZDAJI ZAVAROVALNE POLICE ZA
GRADBENO ZAVAROVANJE
Naročniku, Občini Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, izjavljamo da:
a)bomo, v kolikor bo zgoraj navedeni ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila
IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA NIZKO ENERGETSKEGA VRTCA V
NAKLEM, ponudniku izdali zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje,
b)Predmet gradbenega zavarovanja bodo naslednje stvari:
-celoten objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter gradbeni deli in
elektrostrojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev, oprema in pomožni objekti za
izvajanje gradbenega objekta, ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti gradbenega
objekta, razen stvari, ki imajo značaj osnovnih in obratnih sredstev izvajalca.
c)Predmeti zavarovanja bodo zavarovani na naslednji način:
predmeti iz točke a) na dejansko (polno pogodbeno) vrednost,
d)Gradbeno zavarovanje bo krilo uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih
nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, manifestacije in demonstracije, izliv vode,
mraz, led, sneg, dež, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski usad, gradbene
nezgode,nespretnost, malomarnost in naklep,vlomska tatvina.

Kraj:______________
Datum:______________

žig

podpis odgovorne osebe zavarovalnice
___________________

Kraj:______________
Datum:______________

žig

podpis odgovorne osebe ponudnika
___________________
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Razpisni obrazec št. 19
Zavarovalnica:

____________________________
____________________________
Ponudnik:
____________________________

____________________________

IZJAVA ZAVAROVALNICE O IZDAJI ZAVAROVALNE POLICE ZA
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Naročniku, Občini Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, izjavljamo da:
bomo, v kolikor bo zgoraj navedeni ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila
IZGRADNJA ENAJST ODDELČNEGA NIZKO ENERGETSKEGA VRTCA V NAKLEM,
ponudniku izdali zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti in sicer z
zavarovalno vsoto najmanj 100.000,00 EUR.

Kraj:______________
Datum:______________

žig

podpis odgovorne osebe zavarovalnice
___________________

Kraj:______________
Datum:______________

žig

podpis odgovorne osebe ponudnika
___________________
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