Koper,
(kraj in datum izdaje)
(ime in sedež izdajatelja menice)

MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM BANKI ZA UNOVČENJEZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM/JAMČEVALNEM ROKU
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, matična št. 7187416000
je na podlagi 47. člena ZJN-3 izvedlo postopek naročila male vrednosti za »Sukcesivno izvajanje
tiskarskih in drugih spremljajočih storitev za ZRS Koper« in z dobaviteljem
_____________________________________, sklenilo Pogodbo o izvajanju storitev »Sukcesivno
izvajanje tiskarskih in drugih spremljajočih storitev za ZRS Koper, št. _______ z dne ____________.
Naročniku izročamo, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem/jamčevalnem roku iz zgoraj
navedene Pogodbe, 2 (z besedo: dve) bianco menice, unovčljive na prvi pisni poziv v višini 10 %
pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), to je _______ EUR, na kateri je naslednji podpisnik:

(ime in priimek)

______________________
(lastnoročni podpis)

Menice je podpisal _______________, ki nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, da izpolni
vse druge neizpolnjene dele menice, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem/jamčevalnem roku, z dospelostjo po izteku trajanja garancijskega/jamčevalnega roka,
kot je to navedeno v pogodbi za vsako napravo posebej, šteto od uspešno izvedenega prevzema
pogodbenih del ter jo sme uporabiti za izterjavo obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe. Izvajalec se
odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe.

Dobavitelj izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menic v zavarovanje. Menice naj se izpolnijo s
klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Naročnik: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper lahko uporabi
menice za izvršbo na vseh sredstvih izdajatelja menice, pri čemer menice uporabi kot verodostojno
listino v skladu s 23. členom ZIZ.
Dobavitelj _______________________________________, kot menični zavezanec-trasat
nepreklicno in brezpogojno pooblašča banko:
-

___________________, ki vodi moj račun, da na podlagi tega pooblastila unovči menico v
breme mojega računa: IBAN _______________________.

ter menični znesek nakaže na račun meničnega upnika-remitenta ZRS Koper, to je SI56 0110 0600
0053 955, odprt pri Upravi RS za javna plačila (UJP).

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.
V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Izdajatelj menice:
Žig in podpis: _____________________

Priloga:
- Bianco menica, 2x.

