
    
    
   

VZOREC BANČNE GARANCIJE 
   KRAJ: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

DATUM: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
 
 

VRSTA GARANCIJE: garancija za pravočasno plačilo  
 
ŠTEVILKA GARANCIJE: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 
GARANT (NAZIV, MATIČNA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA, SEDEŽ): Kliknite tukaj, če želite vnesti 

besedilo. 
     
NALOGODAJALEC/UPORABNIK SISTEMA: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
        
UPRAVIČENEC:  Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo.        
 
OSNOVNI POSEL:   

 Nalogodajalec bo sodeloval na dražbah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na 
povezovalnih točkah prenosnega sistema, kjer Upravičenec preko dražbene platforme 
ponuja zmogljivosti; 

 Nalogodajalec  s podpisano Izjavo uporabnika sistema izjavlja, da je seznanjen in 
sprejema vsebino ter zavezujočo naravo vsakokrat veljavnih 'Splošnih pogojev pogodbe o 
prenosu za dražbene zmogljivosti' iz Priloge 1 Pravil o pogojih in načinu razdelitve 
zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo kot sestavni del 
vsakokratne pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti; 

 Nalogodajalec je kot zavarovanje plačila obveznosti, vključno z morebitnimi zamudnimi 
obrestmi, ki bodo nastale v zvezi z na dražbah sklenjenimi pogodbami o prenosu za 
dražbene zmogljivosti, dolžan predložiti bančno garancijo v višini Kliknite tukaj, če želite 

vnesti besedilo.. 
 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:     
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE UPRAVIČENCA TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN 
SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:  

 kopija/e potrditve sklenjene pogodb(e) o prenosu za dražbene zmogljivosti s 
pogodbenimi sestavinami iz točke 2.7.1 'Splošnih pogojev pogodbe o prenosu za 
dražbene zmogljivosti' prejete preko spletne rezervacijske platforme skladno s točko 
2.8.3, 

 kopijo neplačane fakture, ki navaja št. dražbe. 
 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:  slovenski/angleški 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE:  v papirni obliki s pošto ali po kurirju 
 
KRAJ PREDLOŽITVE: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo.. (sedež garanta) 
 
ROK VELJAVNOSTI: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo.    
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:  Nalogodajalec 

 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali 
katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko Upravičenec predloži ustrezno zahtevo 
za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj 
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo Upravičenca, ki je bodisi vključena v samo 
besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za 
plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da nalogodajalec ni izpolnil ali ni 
pravočasno izpolnil svojih plačilnih obveznosti. 



    
    
   

 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali 
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije za poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, 
izdana pri MTZ pod št. 758. 

 
 
 
 

NAZIV IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE GARANTA: 
                
                 Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo.  
    

 


