До
МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД
България, гр. Плевен 5800
Източна промишлена зона
ул. Гривишко шосе

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за доставка

Ние, .............................................................. (банка) със седалище ..........................................
(адрес) сме уведомени, че между Вас МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и фирма .......................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ..............................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ ................................, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, предстои да бъде сключен /е
сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Система за
регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка, хромитов сепаратор и динамична
регенерация - 1 брой, Смесители за формовъчни смеси - 2 броя, Закупуване на
Вертикален обработващ център - 1 брой и Струг - 1 брой“, Обособена позиция № .... по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ на обща стойност
....................... (цифром) .......................................................................................... (словом). В
съответствие с условията по договора ИПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша
полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ................................ (цифром),
.............................................................. (словом), преставляваща 3% 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.
Настоящият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко
плащане, извършено по нея.
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.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и
автоматично, в случай до (срокът, в който изтича гаранционният период), офериран от
кандидата плюс 30 дни ......... часа на ......... г. 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 изтичането на валидността и само
след връщане на оригинала на същата в ................................................. (банка).

Подпис и печат:
..................................................
(БАНКА)

