
1. NAROČNIK GARANCIJE/IZVAJALEC DEL

Naziv: ID št. za DDV:

Ulica in hišna številka: Št. pošte in kraj:

Elektronski naslov: Tel. št.:

Povezane družbe ali družbe v lasti oz. solastništvu:

Osnovna sredstva, ki jih imate v lasti in katerih vrednost je višja od 25.000 EUR:

Glede na višino odprtih terjatev so naši največji dolžniki (navedite naziv):

Glede na višino odprtih obveznosti so naši največji upniki (navedite naziv):

Upoštevajoč vse vrste garancij, v povprečju potrebujemo (označite):               1 - 3 garancije letno               4 - 6 garancij letno                7 ali več garancij letno

VPRAŠALNIK ZA KAVCIJSKA ZAVAROVANJA

2. UPRAVIČENEC IZ GARANCIJE

Naziv:

Naslov:
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4. OSNOVNI POSEL NA KATEREGA SE NANAŠA GARANCIJA

Naziv pogodbe med naročnikom del in izvajalcem del oziroma št. javnega naročila:

Datum podpisa pogodbe: Pogodbena vrednost:                                                                        EUR

Datum začetka izvajanja del:                                                                                     Datum zaključka del:

Ali ste v preteklosti že sodelovali z naročnikom del?                 DA                  NE

Če dela iz osnovne pogodbe opravljate skupaj s podizvajalci, navedite naziv podizvajalca ter vrsto in vrednost del, ki jih podizvajalec opravlja:

Podizvajalec Vrsta del Vrednost del v EUR

Izkušnje, ki jih imate pri opravljanju tovrstnih del (navedite dobo in/ali reference):

Vrsta zavarovanj, ki jih izvajalec del potrebuje za izvedbo osnovnega posla (označite):

zavarovanje odgovornosti               gradbeno zavarovanje                montažno zavarovanje

strojelomno zavarovanje                 nezgodno zavarovanje               drugo

3. GARANCIJA (označite iskano vrsto):

resnost ponudbe                dobra izvedba del                             odprava napak v garancijski dobi

vračilo avansa                    plačilna kartica prevoznikov               carinski dolg                       drugo

VIŠINA GARANCIJE:                                                         EUR

VELJAVNOST GARANCIJE: od                                                          do                                                          .
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7. IZJAVA

Naročnik garancije odgovarjam za resničnost in točnost navedenih podatkov ter izjavljam, da mi na dan izpolnitve vprašalnika ni znana nobena okoliščina, ki je 
lahko vzrok za unovčenje zahtevane garancije.

Kraj in datum: Podpis:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Izpolnitev vprašalnika zavarovalnice ne obvezuje sklenitvi zavarovanja oziroma k izdaji iskane garancije.

5. OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE

Katere instrumente zavarovanja ste pripravljeni izročiti za sklenitev kavcijskega zavarovanja po predmetni garanciji?
   

menice             poroštvo pravne ali fizične osebe             polog varščine            hipoteka          drugo:

Če razpolagate z informacijami, za katere menite, da bi lahko vplivale na pripravo ponudbe za zavarovanje, jih prosimo vpišite.

6. PRILOGE

-   bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto; če se vloga podaja po 30. juniju, priložite periodični obračun tekočega leta (četrtletno, polletno),  
    podpisan s strani pooblaščene osebe
-   potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih ali kopija izpisa salda iz portala e-Davki
-   kopija pogodbe za osnovni posel in/ali druga dokumentacija iz katere je razvidna zahteva po garanciji

Dodatno:
-   V primeru izdaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku: kopija primopredajnega zapisnika
-   V primeru izdaje garancije za plačilno kartico prevoznikov: kartica obveznosti do izdajatelja plačilne kartice
-   V primeru izdaje garancije za carinski dolg: kopija Dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja  v carinskih postopkih, zapisnik ali drug dopis carinskega      
    organa, iz katerega je razvidna zahtevana višina in trajanje garancije


