Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski, Izlake

Ponudbeni obrazec št. 12

_______________________________
(naziv in sedež izdajatelja menice)

______________________________
(kraj in datum izdaje izjave in naloga)

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
I. MENIČNA IZJAVA
V skladu z okvirnim sporazumom javnega naročila SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN
EKOLOŠKIH
ŽIVIL št. ...................... z dne ………………………., sklenjenim
med
naročnikom
.................................... in dobaviteljem ............................ je dobavitelj dolžan opraviti dobavo živil iz
sklopov ......................., v roku, količini in kvaliteti, opredeljeni v citiranem okvirnem sporazumu.
Za zavarovanje vseh obveznosti v primeru, če kot dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili
v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih oziroma drugače kršili določbe okvirnega sporazuma, pri čemer
naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi
delno ne zadostuje, izročamo 1 kom (z besedo en) bianko menice.
S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika ............................
 da do višine ____________________ EUR izpolni bianko menico brez poprejšnjega obvestila;
 da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki ob
izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom;
 da menico domicilira pri kateri koli organizaciji za plačilni promet s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
vodi naš transakcijski račun.
II. NALOG ZA PLAČILO MENICE
S podpisom tega naloga za plačilo menice:
 nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika.............,da menico unovči iz našega
dobroimetja na transakcijskem računu št. __________________, odprtem pri poslovni banki
_________________, oziroma na našem transakcijskem računu pri kateri koli drugi poslovni banki
v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem računu ni denarnih sredstev do višine
meničnega zneska.
 nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času
unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na
transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži v plačilo naročnik ......................................
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1. Izjavljamo, da naročniku ...................................... menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem
ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo naročniku ...................................... poravnali vso
nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni
banki, ki vodi naš transakcijski račun.
2. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo bo naročnik...................................... izpolnil in uporabil za
poplačilo v skladu s pooblastili iz 1. in 2. točke te izjave in naloga, nadomestili z novo bianko menico.
3. Naročnik...................................... mora menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, vrniti
šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega razpisa.
4. Menična izjava in nalog za plačilo menice se izročijo naročniku.......................................
5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 138. in 139. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih v
primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo:
a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na podlagi
domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne transakcije v breme
plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in
b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih
denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s 1. točko tega odstavka.

Priloga: 1x menica

Žig
Datum: _____________________
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