OBR-3
(Firma – ime in sedež izdajatelja menice)__________________________________________
V/na ____________________________
Dne ____________________________
(kraj in datum izdaje menične izjave)
MENIČNA IZJAVA
kot garancija za resnost ponudbe
1. Izdajatelj menice ................................................................................................................ ,
kot ponudnik v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem, izročamo kot
garancijo za resnost ponudbe najemodajalcu, UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 LJUBLJANA
1(eno) menico, ki se glasi na _____________EUR, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:
____________________________

___________________________

(Ime in priimek pooblaščene osebe in funkcija)

(Podpis pooblaščene osebe)

2. S podpisom te izjave pooblaščamo najemodajalca, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za matematiko in
fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, da izpolni menico v znesku ________________ €, v naslednjih
primerih:
-

umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti,
podamo v ponudbi lažne podatke,
zavrnemo sklenitev pogodbe.

Obenem pooblaščamo najemodajalca Fakulteto za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom
in razlogom, za katerega je bila izdana (garancija za resnost ponudbe).
Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in menica tudi v primeru spremembe
pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
3.

Pooblaščamo naročnika, da menico domicilira pri ........................................................ (navedba

banke), ki vodi naš transakcijski račun št ........................................................... , ali pri katerikoli drugi
poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, ter jo unovči v breme denarnih
sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, kjer imamo oziroma bomo imeli
odprt transakcijski račun.
4.

S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v tretji točki
te menične izjave, oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki
v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na
transakcijskem računu izplača vrednost menice, ki jo predloži najemodajalec Fakulteta za matematiko in
fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana.
5.

Ta menična izjava je podpisana v dveh enakih izvodih in se izroči naročniku, ki obdrži en izvod skupaj
z bianko menico, na drugem izvodu pa potrdi prejem bianko menice in ga vrne izdajatelju.

(podpis zakonitega zastopnika in žig)
Priloge: * 1x menica
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