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Priloga 5 
 

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE 
 
 
Ponudnik: _____________________________________________________________  
 

Sedež :________________________________________________________________ 
 
Kraj in datum :____________________ 
 

 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, štev.______________, z dne 

_____________,  za »DOBAVA DELOVNEGA STROJA ZA POMETANJE JAVNIH POVRŠIN«  smo predložili 
ponudbo za predmetno dobavo. V skladu z določili razpisa in na zahtevo naročnika Javnemu podjetju 
OKOLJE Piran, d.o.o., izročamo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti eno (1) bianco menico v višini  

3.000 €. 

 
Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ime in priimek)                                                                                                       (lastnoročni podpis)   
 
Na podlagi navedenega  se,  odpovedujoč vsakršnim ugovorom nepreklicno obvezujemo, da v primeru, 

da : 

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umaknemo; 
- zavrnemo sklenitev pogodbe; 

pooblaščamo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, da lahko našo bianco menico 
izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo  »brez protesta« 

ter da menico domicilira pri banki ________________________________ali pri katerikoli drugi poslovni 
banki, ki vodi naš transakcijski račun.     
 

NALOG ZA PLAČILO MENICE      

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ___________________________banko oziroma katerokoli 

drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, 
da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev  na našem transakcijskem računu, za 
znesek_____________________. 

 

Ta menična izjava velja še najmanj 120 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb. Po 

poteku navedenega roka menična izjava ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na 
to, ali je menična izjava vrnjena. 

 

 
Datum:___________                                                        Izdajatelj menice : 

                                                                                                                            (žig in podpis) 


