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PRILOGA 7 
 
VZOREC GARANTNEGA PISMA ZA RESNOST PONUDBE 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Izdajatelj – garant …………………………………………………………………………. 
za upravičenca iz garantnega pisma – upravičenec 
..........................................................................…………………………………………… 
po naročilu (izvajalec) 
..........................................................................…………………………………………… 
 
 

i z d a j a 
GARANTNO PISMO št. ……………………………… 

za resnost ponudbe 
 
 
PODATKI O IZDAJATELJU GARANTNEGA PISMA – GARANTU    
        
Matična številka:        

Davčna številka:        

Naziv izdajatelja – 
garanta 

       

Sedež:        

        

Poštna številka:   Kraj:     

        

Transakcijski račun,        

ki se vodi pri:        

 
 

       

PODATKI O IZVAJALCU       
        
Matična številka:        

Davčna številka oz. druga identifikacijska številka:     

         
Osebno ime oz. 
firma: 

       

Prebivališče oz. 
sedež: 

       

        

Poštna številka:   Kraj:     

 
 
Garant izjavlja, da je seznanjen: 
• da bo upravičenec oddal ponudbo v skladu s predpisom, objavljenim v Uradnem listu EU, št. 
………… z dne…………, oz. javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
………. z dne........, oz. javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu EU, št. ………. z dne ……….. (v 
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nadaljevanju: predpis oz. razpis), ki ga je objavil za izvedbo naslednje storitve oz. za nabavo 
naslednjega blaga: 
 
1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. ...................................... 
(v nadaljevanju: ponudba), povezano z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (vpiše se šifra iz 
priloge 10 te uredbe): 
 

                        

              

                        
 
• da mora izvajalec ponudbi priložiti garantno pismo za resnost ponudbe skladno s 
predpisom oz. razpisom in skladno z Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi uredbami po posameznih tržnih 
ureditvah v višini ……… % od ocenjene vrednosti naročila, kar znaša ....…….. EUR in z rokom 
veljavnosti do vključno ..........….. 
 
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli 
ugovor izvajalca plačal dospelo obveznost najpozneje v 30 dneh do najvišjega skupnega zneska 
 

…………………………. EUR 
(z besedo ………………………………………………………………………………….), 
povečan za zakonite zamudne obresti za obdobje od dneva zapadlosti neporavnanega zneska do 
dneva plačila le-tega. Za izračun obresti je za dan plačila določen 20. dan od nastopa dneva 
zapadlosti. 
 
To garantno pismo velja najpozneje do vključno ............................. in se avtomatično 
zmanjšuje z vsakim delnim plačilom po garantnem pismu. 
 
Garantno pismo je izdano v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naročnik, en izvod 
upravičenec iz garantnega pisma in en izvod izdajatelj – garant. 
 
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

M.P. 
 
.............................                                                     ................................................... 
(kraj in datum)                                                               (podpis pooblaščene osebe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




