
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  

 

ДО 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

- ОБЛАСТ ВРАЦА 

бул. “Демокрация” № 1 

гр. Враца 

 

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
Ние [наименование и адрес на банката], представлявана от [име и длъжност на 

представителите на банката] сме известени, че нашият Клиент, [наименование и адрес на 

изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше 

Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за 

класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет“Доставка 

на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и 

управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 

(4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJ.  

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 

възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството 

Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро 

изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [........лв.], представляващи 1 

(едно) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира 

предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето 

безусловно и неотменимо се задължаваме да Ви заплатим по посочена от вас банкова 

сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от 

[..........лв.], независимо от възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 3 (три) работни 

дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата 

декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване .......(дата, месец и 

година). 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече 30 (тридесет) дни след датата на 

изтичане на последния гаранционен срок по цитирания по-горе договор за обществена 

поръчка ............(дата, месец и година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да 

бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 

независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията е в полза на Областна администрация – Област Враца или на неин 

законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна. 

 

 

 

С уважение, 

[БАНКА] 

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката] 

[подписи и печат на банката] 


