ДО
„ЕЛИТ“ ООД
Р България,
област Габрово,
община Габрово,
гр. Габрово 5300,
ул. „Априловска“ № 13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Ние, .......................................................................................................................................................
(име, адрес на банката на изпълнителя)

сме уведомени, че между „ЕЛИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: Р България,
област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, ул. „Априловска“ № 13, ЕИК: 107013510,
представлявано от ИВАН ПЕТРОВ МИЦОВ, в качеството му на Управител, наричано по
нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
............................................................ със седалище и адрес на управление: ...................................
......................................................................................, ЕИК: ............................., представлявано от
..................................................................., в качеството му на .........................................................,
наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
предстои да бъде сключен договор № BG16RFOP002-3.004-0149-C01/Su-….. с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, по следните обособени
позиции: Обособена позиция 1: Машини за разкрой: Машина за надлъжно рязане - 1
брой, Гилотинна ножица - 1 брой, Хидравлична CNC гилотина - 1 брой, CNC режеща
машина - 1 брой; Обособена позиция 2: Машини за оформяне и огъване на детайли до
готов продукт: Хидравлична листоогъваща машина - 1 брой, Хидравличен абкант - 1
брой, Триролкова електрохидравлична машина за огъване на тръби, плътни и кухи
профили - 1 брой, Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност на „ЕЛИТ“ ООД чрез въвеждане на иновативни
технологични решения в производството“, финансиран по Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014-2020
(наименование на предмета на процедурата)
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В съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша
ползва банкова гаранция за добро изпълнение за сумата от ................. (................................) лв,
представляваща ................ (............)% от стойността на сключения договор, за да гарантира
предстоящето изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.
В тази връзка, и по искане на .............................................................................................................
(име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)

Ние, .......................................................................................................................................................
(име, адрес на банката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)

неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимо от валидността и действието на
горепосочения договор, като се отхвърлят произтичащите от него права на протест и защита,
възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него или независимо от нашето отношение с него, да
Ви заплатим всяка сума максимум до .................... (...................................................................) лв
в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше надлежно подписано и
подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашият клиент ...............................................,
(име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)

не е изпълнил частично или изцяло някое от договорените си задължения.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено чрез посредничеството
на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са
автентични и Ви задължават, съгласно Закона.
Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и е валидна до случай, че до
16.00 часа на ............................................ г. искането Ви, предявено при горепосочените
условия не е постъпило в ................................................. на адрес: ..................................................
(име на банката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)

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 й само след връщане на оригинала на същата в ....................................
(име и адрес на банката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)

Дата: ............................. 2019 г.
гр. ...........................................

Подпис: .................................
(име, длъжност, подпис, печат)
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