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VZOREC MENIČNE IZJAVA S POOBLASTILOM  
ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Naročniku,      , kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v postopku 

oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije DGD-PZI/IzN projekta 

KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE - Sklop 

K3/2, trasa 22/2, št. 4302-0001/2020, izročamo podpisano bianco lastno menico ter to 

menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.  

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika firma in sedež 

PONUDNIKA nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika,      , da lahko podpisano 

bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD-PZI/IzN projekta KOLESARSKE 

POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE - Sklop K3/2, trasa 22/2, 

z naročnikovo oznako 4302-0001/2020, skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe 

in pogodbe za predmetno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih 

delih za znesek v višini do 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) iz pogodbe, kar znaša:       

EUR, z besedo:         /100.  

 

Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico 

plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati z dnem predaje zavarovanja za 

odpravo napak v garancijski dobi in najkasneje      . 

 

Menični znesek se nakaže na račun naročnika      , št.      , odprt pri      . Ponudnik 

izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s 

klavzulo »BREZ PROTESTA«.  

 

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika      , da predloži menico na unovčenje in izrecno 

dovoljujem banki izplačilo take menice.  

 

Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih 

mojih računov: 
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) 
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) 
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) 

 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice 

in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 

 
 
Kraj:       
Datum:       

Izdajatelj menice: 
Ponudnik 
Ime in priimek zakonitega zastopnika 
Funkcija 
 
Podpis:  
 
_________________________ 

Priloga: bianco menica, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika 


