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PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
V tem postopku javnega naročanja nastopamo: (obkrožite) 
 
• kot samostojni ponudnik 
• kot ponudnik v skupni ponudbi, pri čemer smo / nismo vodilni partner (obkrožite) 
• kot ponudnik z enim ali več podizvajalcem 
• kot podizvajalec 
 

Gospodarski subjekt 
(popolna firma / sedež / telefon / faks)  

 
 
Zakoniti zastopnik - ime in priimek 
(navedite vse zakonite zastopnike) 
 
 

 
•  

•  

•  

•  

 
Identifikacijska številka za DDV  

Matična številka  

 
 
Številka transakcijskega računa  
(navedite številke vseh odprtih TRR) 
 
 

 
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

Podpisnik pogodbe  

 
Kontaktna oseba za ponudbo 
(ime in priimek / telefon / faks / e-pošta) 
 

 

 
          Kraj in datum:                Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
               ________________________ 
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REGISTRSKI PODATKI 
 

 številka datum registrsko sodišče 

Prva registracija    

Zadnja sprememba    

 
 
 

   

 
GLAVNE DEJAVNOSTI, KI JIH GOSPODARSKI SUBJEKT DEJANSKO OPRAVLJA 

 
Klasifikacijska oznaka po NACE Opis dejavnosti 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 
 
 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
               ________________________ 
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SKUPNA PONUDBA 
 
 
Skupno ponudbo sestavljajo in solidarno odgovarjajo: 
 
• vodilni partner:  (firma) _____________________________________________ v ________ % deležu 

od celotne ponudbene vrednosti 

 
in 
 

• ostali partnerji: 
 

Zap. 
št. 

Gospodarski subjekt 
(popolna firma in sedež) Vrsta del, ki jih bodo izvajali 

% od celotne 
ponudbene 
vrednosti 

odgovorna 
oseba 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
 

Navodila za izpolnitev: V primeru večjega števila ostalih izvajalcev v skupni ponudbi se ta stran fotokopira; 
če ne gre za skupno ponudbo, je potrebno to stran obrazca priložiti prečrtano, podpisano in žigosano. 

 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
         

       podpis in žig: 
        
            ________________________  
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IZJAVA O PODIZVAJALCIH 

 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta)   
 
 
Izjavljamo (ustrezno obkrožite): 

a) da ne nastopamo s podizvajalcem; 
b) da nastopamo s podizvajalci in navajamo vrednostno udeležbo le-teh: 
 
 
o V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________________ 

(firma in sedež podizvajalca) udeležen pri izvajanju del v vrednosti _______________ EUR brez DDV, 

kar znaša ____ % skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

___________________________________________________________________________. 

 

o V ponudbi je podizvajalec _______________________________________________________________ 

(firma in sedež podizvajalca) udeležen pri izvajanju del v vrednosti _______________ EUR brez DDV, 

kar znaša ____ % skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

___________________________________________________________________________. 

(Navodilo za izpolnitev: če gospodarski subjekt nastopa z dvema ali več podizvajalci, se obrazec fotokopira). 
 
 

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru morebitne zamenjave priglašenega podizvajalca ali v 
primeru uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji,  

predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. 

 

 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O  
IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV 

 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,  
da so spodaj navedeni podatki točni in resnični  

in da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 
• da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi: 

o kaznivih dejanj, navedenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2 oziroma  
o istovrstnih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, ); 

 
• da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 

postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega 
poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli 
podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež; 

 
• da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim 

ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila; 
 
• da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju 

korupcije (Ur. l. RS, št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki, t.j. s poslovnimi subjekti, v katerih je 
funkcionar Ustavnega sodišča RS ali Ministrstva za pravosodje oziroma njegov družinski član posredno 
ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen 
pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%; 

 
• da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila in da ne obstaja nobeden 

izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje na tem javnem razpisu navedenih v ZJN-2 ali Splošnih 
pogojih javnega naročanja ali razpisni dokumentacijj za predmetno javno naročilo; 

 
• da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov ter 

drugih dajatev v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež; 
  
• da smo z razpisno dokumentacijo tega javnega naročila v celoti seznanjeni in s podpisom te izjave 

sprejemamo vse njene pogoje in zahteve, ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so 
podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični; 
 

• da izpolnjujemo oziroma bomo do konca izvedbe pogodbenih del izpolnili vse pogoje za opravljanje 
storitev, ki so določeni z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Ur. l. RS, 
št. 30/06), Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/06) in Enotnimi 
tehnološkimi zahtevami, Verzija 1.0 z dne 1.12.2006 (objavljeno na spletni strani Arhiva Republike 
Slovenije http://www.arhiv.gov.si/). 

 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko __________________, 

oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES - izpostava _______________ , številka 

_______________.  

 

 

B. Na podlagi drugega odstavka 83. člena ZVDAGA smo vpisani v register ponudnikov pri Arhivu Republike 

Slovenije (prvi odstavek 72. člena ZVDAGA), z datumom registracije ___________________ in št. 

odločbe ____________________. Registrirani smo za _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ . 

 

 
Navodilo za izpolnitev obrazca: izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, 
mora biti podana oziroma potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, 
kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež). 
 
 
 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA  
O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV 

 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 
 
 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 

 
 
• da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega 

transakcijskega računa; 

Na podlagi poziva bomo Ustavnemu sodišču v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2 ali 

drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju tega pogoja; 

 

 

• da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja, v skladu z zahtevo 6. odstavka 44. člena ZJN-2; 

Ustavnemu sodišču bomo v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega 

revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje tega pogoja. 

 

 

 

 

         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA  
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 
 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 

 

 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik _____________________________________ (ime in priimek), 

_____________________________________ (EMŠO) pod kazensko in materialno odgovornostjo  

 

 
izjavljam, 

 
da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj,  

navedenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2 oziroma  
istovrstnih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku  

(Uradni list RS, št. 55/08)  
 

 
  
 
Navodilo za izpolnitev: izjavo morajo izpolnjeno predložiti vsi zakoniti zastopniki gospodarskega subjekta; v 
primeru, če ima gospodarski subjekt dva ali več zakonitih zastopnikov, se ta obrazec fotokopira. 
 
 
 
 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV  
 
Gospodarski subjekt 

(polna firma in sedež)  __________________________________ 

    __________________________________ 

Vložna številka:    __________________________________ 
Matična številka:   __________________________________ 
Davčna številka:   __________________________________ 
 

pooblaščamo naročnika 
 

Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
 
 
da lahko za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila "Zajem in 
zanesljiva pretvorba javnega arhivskega gradiva v digitalno obliko", objavljenega na Portalu 

javnih naročil z dne 17.6.2009, pod številko objave JN4838/2009 pridobi podatke iz uradnih evidenc za 
gospodarski subjekt in za vse njegove zakonite zastopnike: 

 
• Ime in priimek: _____________________________________ podpis ____________________________ 

EMŠO __________________________, datum in kraj rojstva _____________________________________,  

stalno / začasno bivališče __________________________________________________________________; 

 

• Ime in priimek: _____________________________________ podpis ____________________________ 

EMŠO __________________________, datum in kraj rojstva _____________________________________,  

stalno / začasno bivališče __________________________________________________________________; 

 

• Ime in priimek: _____________________________________ podpis ____________________________ 

EMŠO __________________________, datum in kraj rojstva _____________________________________,  

stalno / začasno bivališče __________________________________________________________________; 

 
 
Navodilo za izpolnitev: vpisati je treba vse zakonite zastopnike; v primeru večjega števila zakonitih 
zastopnikov se ta obrazec fotokopira. 
 
          Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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PONUDBENA CENA 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 

 
 

PREDRAČUN  št. ___________ 
 

Cena na enoto  
(brez DDV) 

Količina * 
(list, kos, stran, 

GB, pdf datoteke) 
Cena skupaj 
(brez DDV)  

1 2 3 = 1 * 2 

 Zadeve iz pristojnosti (enostransko natisnjeni listi)  370.000  

 Zadeve iz pristojnosti (dvostransko natisnjeni listi)  370.000  

 VHS kasete (dolžina 180 minut)  8  

 Vpisniki (strani formata A2)  1000  

 Presnemavanje obstoječega digitalnega gradiva  
 (gradivo skupno 6,4 GB pdf datotek)  6,4  

 Presnemavanje obstoječega digitalnega gradiva (2172
 pdf datotek spisov in 29 pdf datotek vpisnikov)  2.201  

 Osnova za DDV    

 20% DDV od skupne osnove    

 KONČNA PONUDBENA CENA (Z DDV)    

* Naročnik je navedene količine v predračunu približno ocenil in ni dolžan naročiti vseh storitev iz predračuna. 
Plačane bodo samo opravljene storitve. 
 
Cene v predračunu so za čas pogodbenega razmerja fiksne in se ne smejo spreminjati. V ponudbeno ceno 
morajo biti vključeni vsi zahtevani nosilci zapisa. Izbrani izvajalec bo izstavil račun na podlagi mesečnega 
prevzemnega zapisnika za opravljeno delo v preteklem  mesecu, ki ga podpišejo oba naročnika in izvajalec. 
Rok plačila je 30 (trideset) dni od dneva uradno prejetega pravilno izstavljenega računa za opravljene storitve 
v preteklem mesecu na naslov Ministrstva za pravosodje. 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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VELJAVNOST PONUDBE IN PLAČILNI POGOJI 
 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 
 
 
 

IZJAVLJAMO 
 

da je naša ponudba veljavna najmanj do 2.11.2009  
in 

da nudimo 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem uradnega prejema pravilno 
izstavljenega računa. 

 
Izbrani ponudnik izstavi račun na podlagi podpisanega dnevnika opravljenega dela 

v posameznem mesecu, ki ga podpišejo naročnika in ponudnik (izvajalec). 
 

 
 
 
 

 

 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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IZVEDENI REFERENČNI PROJEKTI 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 

 
Referenčni projekt:  

zajem in pretvorba papirnatega gradiva v digitalno obliko  
v obsegu najmanj 500.000 listov - izveden po 1. 6. 2006 

 

Zaporedna številka referenčnega projekta  

Naziv projekta  

Navedba končnega naročnika projekta (ime 
oziroma firma in sedež)  

Navedba glavnega izvajalca (ime oziroma firma 
in sedež)  

Država izvedbe  

Obseg izvedenih del  
(število listov za opravljena dela)  

Datum in številka pogodbe  

Datum naročnikovega podpisa končnega 
prevzemnega zapisnika  

Podroben opis izvedenega referenčnega projekta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
  Kraj in datum:             Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: 
   
  ____________________                    ________________________________ 
          
        podpis in žig: 
   

            ________________________
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Kot končni naročnik referenčnega projekta potrjujemo navedene podatke ter izjavljamo, 
da je referenca uspešno izvedena in da smo kot naročnik z izvedbo projekta zadovoljni. 

 

 

Telefon in e-pošta kontaktne osebe končnega naročnika: _____________________ 

 
 

Ime in priimek odgovorne osebe končnega naročnika: 
 

________________________________ 
      
   

podpis in žig: 
 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

  Kraj in datum:             Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: 
   
  ____________________            ________________________________ 
           
        podpis in žig: 
   

            ________________________
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ŽIVLJENJEPIS ČLANOV PROJEKTNE SKUPINE 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 

 
OSEBA Z OPRAVLJENIM PREIZKUSOM USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z 

DOKUMENTARNIM GRADIVOM 
   
1. Priimek:   ________________________ 

2. Ime:   ________________________ 

3. Organizacija v kateri je zaposlen oziroma organizacija, za katero opravlja dela po 
pogodbi: 
___________________________________________________________________________ 

4.   Strokovno znanje je obnovljeno na naslednjih področjih: 

- _____________________ pridobljeno število kreditnih točk ____ datum __________ 

- _____________________ pridobljeno število kreditnih točk ____ datum __________ 

- _____________________ pridobljeno število kreditnih točk ____ datum __________ 

- _____________________ pridobljeno število kreditnih točk ____ datum __________ 

- _____________________ pridobljeno število kreditnih točk ____ datum __________ . 

 
5. Druge primerne informacije za izvedbo javnega naročila: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Navodilo: v obrazec se vpišejo podatki o strokovni kvalifikaciji oseb, ki bodo  sodelovale pri izvedbi storitve. 

Obrazec po potrebi fotokopirajte. 
         
 

Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   

                ________________________
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VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
Naziv banke garanta: ________________ 

Kraj in datum izdaje bančne garancije: ________________ 

Številka bančne garancije: ________________ 

Upravičenec iz bančne garancije:  Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana 
 

 

V skladu z javnim naročilom "Zajem in zanesljiva pretvorba javnega arhivskega gradiva v digitalno obliko" objavljenim 
na Portalu javnih naročil pod številko JN4838/2009 z dne 17.6.2009, je ponudnik ________________ dolžan za resnost 
svoje ponudbe št. ________________  z dne ________________  priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  
 

10% od končne ponudbene cene z DDV. 
 

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
• če ponudnik, ki ga je Ustavno sodišče v času veljavnosti ponudbe obvestilo o sprejetju njegove ponudbe: 

o ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 
o ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznostine glede na razlog, razen če je ta na 

naročnikovi strani. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka za plačilo, plačali Ustavnemu 
sodišču zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu 
zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh spodaj navedenih primerov in navede, za kateri primer gre. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložena banki in mora vsebovati: 
1. izvirnik pisma Ustavnega sodišča 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. izvirnik garancije št. ______________/______. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj navedenem javnem naročilu 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 - to je do vključno 2.11.2009.  
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ________________, ta garancija 
preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. 
 
 
         Kraj in datum:                         Banka: 
 
________________________              ______________________________ 

         (ime in priimek pooblaščene osebe) 
      žig      
                                        ______________________________ 
                          (podpis)
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OBR-11 
 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA  
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

 
 
 

Garant _______________________________________________ (naziv in sedež banke) se zavezuje, da bo 

v primeru, če bo _________________________________________ (ponudnik) izbran za izvajalca v 

postopku javnega naročanja "Zajem in zanesljiva pretvorba javnega arhivskega gradiva v digitalno 
obliko"  
 

 

izdal 
 

bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 v višini 20% pogodbene vrednosti z DDV. 

 
 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbene dokumentacije za javno naročilo "Zajem in zanesljiva pretvorba javnega 

arhivskega gradiva v digitalno obliko" objavljeno na Portalu javnih naročil z dne 17.6.2009, pod št. 

JN4838/2009. 

 
 
 
 
             Kraj in datum:                                   Garant: 
 
_______________________                        ____________________________ 

                        (žig in podpis) 
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VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA  

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
Garant: ________________ (naziv in sedež banke) 

Naročnik garancije: ________________ (izvajalec javnega naročila) 

Številka bančne garancije: ________________ 

Upravičenec: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana 
 
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravičenec)  in 
_______________________________________________________________________ (izvajalec javnega naročila) 
sta dne _______________________ sklenila pogodbo št. _____________________________ za izvedbo javnega 
naročila "Zajem in zanesljiva pretvorba javnega arhivskega gradiva v digitalno obliko".  
 
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan Ustavnemu sodišču predložiti garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini: 
 

____________________________ EUR 
(z besedo: ___________________________________________ 00/100 EUR) 

 
 
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega 
zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati: 
1. navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije: 

• izvajalec svojih obveznosti do obeh naročnikov ni pravočasno ali pravilno izpolnil oziroma jih je nehal 
izvajati; 

• izvajalec svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela; 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene 

za zastopanje in 
3. izvirnik te garancije. 
 
Ta garancija mora veljati še 30 dni po izteku roka za izpolnitev vseh izvajalčevih pogodbenih obveznosti, to je to do 
vključno dne __________________. Po preteku navedenega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in 
garancije ni možno unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja 
upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.  
 
Ta garancija ni prenosljiva in jo lahko uveljavlja le upravičenec, to je Ustavno sodišče. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. 
 
           Kraj in datum:                                   Garant: 
 
_______________________                        ____________________________ 

                        (žig in podpis)  
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Pošiljatelj (vlagatelj): Prejem vloge (izpolni prejemnik): 

Naziv:  
 

Datum in ura:  

Naslov:  
 

Zap. št.:  

 Ponudba / Prijava 
 Sprememba 
 Umik 

Podpis 
pooblaščene 
osebe: 

 Žig: 

Javno naročilo (predmet): Prejemnik : 

 
"Zajem in zanesljiva pretvorba javnega arhivskega 
gradiva v digitalno obliko" 
 
Oznaka JN: JN4838/2009 
Rok za oddajo: 3.8.2009 do 10:00 ure 

 
 
 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
USTAVNO SODIŠČE 
Beethovnova ulica 10 
 
1000 Ljubljana 
 

PONUDBA - NE ODPIRAJ PRED POTEKOM ROKA ! 
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