Številka:

14. 11. 2017

Datum:

DODATEK ŠT. 1: Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ZAVAROVANJE PREMOŽENJAIN ODGOVORNOSTI
SENG d.o.o.
Prvotno besedilo v DJN za Zavarovanje premoženja in odgovornosti SENG d.o.o. se nadomesti/dopolni z novim besedilom, kot sledi:
ŠT.

Knjiga

Točka

1.

Splošni
del

Obr. 4

2.

Tehnične
spec.

8.

3.

Splošni
del

Obr. 6

Stran

Novo besedilo
…za finančno zavarovanje resnosti prijave/ponudbe za javno naročilo
številka JN06/2017 »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN
ODOGOVORNSTI SENG d.o.o.«, dve (2) bianco menici z menično
izjavo s klavzulo »brez protesta« …

14/41 Zavarovanje projektantske odgovornosti
Zavarovanje naj obsega odškodninske zahtevke tretjih oseb zoper
naročnika oz. njegove zaposlene iz opravljanja projektiranja,
nadziranja in revidiranja skladno s predpisi o graditvi objektov.
Zavarovalna vsota je 50.000,- EUR. Zavarovanje je brez odbitne
franšize.

Popravljen obr. št. 4 - Vzorec menične izjave je podan v prilogi tega
dodatka.
Zavarovanje projektantske odgovornosti
Zavarovanje naj obsega odškodninske zahtevke tretjih oseb zoper
naročnika oz. njegove zaposlene iz opravljanja projektiranja, nadziranja
in revidiranja skladno s predpisi o graditvi objektov. Zavarovalna vsota je
50.000,- EUR. Zavarovalna vsota za agregat je 100.000,- EUR.
Zavarovanje je brez odbitne franšize.

24/41 Zavarovalna pogodba št. JN06/201740 01-417
1. odstavek 11. člena
V primeru, da zavarovalnica zamuja z izplačilom škode ter ne gre za
opravičeno zamudo, je dolžna plačati pogodbeno kazen za vsako
leto posebej v višini 0,5 % od zavarovalne premije tekočega leta za
vsak dan zamude, vendar največ 10 % od navedene osnove.

Zavarovalna pogodba št. JN06/201740 01-417
1. odstavek 11. člena
V primeru, da zavarovalnica ne izpolni svojih nedenarnih obveznosti
ali zamuja z njihovo izpolnitvijo, je dolžna plačati pogodbeno kazen za
vsako leto posebej v višini 0,5 % od zavarovalne premije tekočega leta
za vsak dan zamude, vendar največ 10 % od navedene osnove.

Priloga:
-

Prvotno besedilo

19/41 …za finančno zavarovanje resnosti prijave/ponudbe za javno
naročilo številka JN06/2017 »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN
ODOGOVORNSTI SENG d.o.o.«, tri (3) bianco menice z menično
izjavo s klavzulo »brez protesta« …

Obr. št. 4 – Vzorec menične izjave

