
ПР ОЕ КТ! 

ДО 
 

Банкова гаранция 
 

За изпълнение на договор 
 
Ние,……………………….....................................            /банка/            със            седалище 
……………………….. /адрес/ сме уведомени, че на ……………………. /дата/ между Вас,    
Л А Н Д  М Е Т А Л  Е О О Д     /Възложител/,    като    Възложител    и    фирма 
………………………,   със   седалище   ……………………………………………………. 

/адрес на управление/, БУЛСТАТ ……………………, като Изпълнител, предстои да бъде 
сключен/ е сключен договор № ………………………за “Доставка на дълготрайни 
нематериални активи (ДНА) “Документирани технология и методология, 
представляващи Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на 
съответствие с хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на 
продуктите в ЕС“ в съответствие с Техническата спецификация“ 
 
 
на обща стойност ……………….. /цифром/.......................................................... /словом/. 
 
В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша 
полза  банкова  гаранция  за  изпълнение  на  същия  за  сумата  …………….  /цифром/, 
…………………………………/словом/, представляваща 5% от стойността на договора. 

 
Във      връзка      с      гореизложеното      и      по      искане      на      фирмата/лицето 
…………………………………………….., ние,……………………………………………… 
/банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на 
горепосочения договор, да Ви заплатим 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 фирмата/лицето …………………………………………………………… не е 
изпълнила изцяло задълженията си по договора. 
 
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 
извършено по нея. 
 
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. 
 
Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване 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 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/. 
 
Подпис и печат: 
(БАНКА) 
 


