
Банкова гаранция №..............
за изпълнение на договор за обществена поръчка

Ние, .................................. (банка), със седалище ........................................................
(адрес) сме уведомени, че между Вас, .................................................. (Възложител), като
Възложител и фирма ....................................., със седалище
...................................................................... (адрес), с ЕИК/БУЛСТАТ/ ..........................., като
Изпълнител, съгласно Решение № … / … (дата), предстои да бъде сключен договор за
обществена поръчка с предмет: „………………………………“, по обособена/и позиция/и
на обща стойност ............... (цифром) .......................................... (словом) лева без ДДС.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във
Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на договора за сумата ...............................
(цифром), ............................................ (словом) лв.

С настоящата гаранция ние ........................................................................ (банка)
поемаме неотменяем и безусловен ангажимент, независимо от възраженията на
Изпълнителя или трети лица, да Ви заплатим при Ваше първо писмено искане всяка сума
общо максимум до .......................... (цифром) .............................................................. (словом)
лв. (посочва се пълният рамер на гаранцията) при получаване на надлежно подписано
искане за плащане и декларация, удостоверяваща, че фирма
.......................................................... (име и адрес на Изпълнителя) не е изпълнила частично
или изцяло, включително некачествено, забавено или лошо, което и да е от задълженията
си по договора, в резултат на което Вие имате право да предявите иск за плащане по тази
гаранция.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че
положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко
плащане, извършено по нея.

Настоящата гаранция е валидна до .........… (дата - срока на договора, удължен
с 60 дни) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ......... часа на ....................
(дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в
....................................... (банка).

След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на
банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и
само след връщане на оригинала на същата в …………………………………………
(банка).

Подписи:


