
III.9.   OBRAZEC GARANCIJSKE IZJAVE Z NAVEDBO GARANCIJSKEGA ROKA                  
IN POGOJEV GARANCIJE IZVEDENIH DEL 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
Naročnik:  Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l. 
                   Ulica 15. maja 4 
                   6000  Koper 
 
 
Številka: _____________ 
Datum:   ___________ 
 
 
Zadeva:  I Z J A V A – »Centralna čistilna naprava Koper - pranje peska« 
 
 
Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil dne 
09.04.2021 za izvedbo objekta »Centralna čistilna naprava Koper - pranje peska« 
Jamčimo naročniku za solidnost izvedenih del: 
 za dobavo, montažo in delovanje opreme (strojna in elektro oprema) obdobje dveh (2) let, 
 za konstruktivne elemente obdobje petih (5) let 

 
1.  Izvajalec mora v roku 15 dni po dokončanju del naročniku predati garancijo (bančno 
garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za solidnost gradnje in 
izvedenih del – garancija za odpravo napak v 5letnem garancijskem roku v višini 5 % bruto 
vrednosti izvedenih del po končni situaciji z DDV.  
2. V garancijskem roku bomo na svoje stroške popraviti oziroma odstraniti vse napake, ki niso 
nastale po krivdi naročnika. Ne glede na garancijski rok bomo popravili oziroma povrniti vso 
škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta. 
3. V garancijskem obdobju na poziv naročnika bomo odpraviti napake, kot sledi: 

a. napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta in/ali škodo, takoj, 
b. napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode, pa v tehnično najkrajšem času. 

4. V kolikor se ne odzove v garancijskem roku pozivu naročnika, da odstranimo nastale napake, 
ali če ne uspemo odpraviti napako oziroma napake v zgoraj navedenih rokih, lahko naročnik 
prične z akcijo odstranitve napak, kot je potrebna na naš riziko in stroške ter unovči predmetno 
bančno garancijo banke/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Navedene točke ne posegajo v 
upravičenja, ki jih ima naročnik na podlagi garancije in jamčevanja za stvarne napake po 
Obligacijskem zakoniku in ZVPot. 
 
Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo izpolnjena/o 
skladno s priloženim obrazcem, ki je sestavni del izjave.  
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 


