
„Ситигаз България” ЕАД  Стр. 1 от 2 

 

Образец Приложение № 3 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

 

 

До 

“Ситигаз България” ЕАД 

Гр.София, р-н „Връбница” 

ул.”Адам Мицкевич” № 4,  

ЕИК 131285259 

 
 

Ние,................................................................/Банка/ ................................................................ със 

седалище ...................................................................../адрес/ сме известени, че нашият Клиент, 

............................., наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение 

№....../................. г. (посочва се номера и датата на решението на Възложителя за избор на 

изпълнител на обществената поръчка) е класиран на първо място в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с обект: ..................................................................................... 

(описва се обекта), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена 

поръчка. 

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 изпълнение открита във Ваша 

полза, за сумата в размер на 5 (пет) % от общата стойност на поръчката 

............................................../цифром/, а именно ......................................................................... 

(словом: .......................................лева), за да гарантира предстоящото изпълнение на 

задълженията си, в съответствие с договорените условия. 

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ........................................................., 

ние, ....................................................../Банка/, представлявана от................................................ 

се задължаваме неотменимо и безусловно, независимо от валидността и действието на 

горепосочения договор да Ви заплатим при първо Ваше писмено поискване, всяка сума 

максимум до ...................../цифром/............................................................................../словом/ в 

срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано 

искане за плащане, деклариращо, че фирма .......................................................... не е 

изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора. 

Всяко Ваше 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. Искане за 

усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст 

чрез надлежно шифрирано телексно или SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, 

потвърждаваща че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана 

поща или куриерска служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. 

Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване. 

 

Настоящата гаранция е валидна до........................../дата/ и изтича изцяло и автоматично в 

случай, че до...........часа /местно време/ на ................../дата искането Ви, предявено при 

горепосочените условия не е постъпило в ................................../Банка, адрес/. След тази дата 



„Ситигаз България” ЕАД  Стр. 2 от 2 

 

ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата гаранция ни е 

върнат или не. 

 

Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция, 

ако приемането на работите, предмет на договора, не се осъществи преди датата на изтичане 

на тази гаранция. 

 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след 

връщане на оригинала на същата в ......................................./Банка, адрес/. 

 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 

ЗА БАНКА 

 

Подписи:..................................................................... 

 


