Проект
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
ДО
А Дейта ПроООД
Бул. Христо Ботев №92Б
Гр. Пловдив
Известени сме, че нашият Клиент, ___________________________________________
[наименование и адрес на кандидата],
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № ____/_______ г.
[посочва се № и дата на Решението за класиране]
е класиран на първо място в процедура по открит избор за определяне на изпълнител с
предмет „Придобиване на софтуерна платформа за интеграция на три-компонентен
изкуствен интелект с механизъм за машинно обучение”,
с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ за извършването на посочените доставки.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите
на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., при подписването на Договор за възлагането на
услугите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на вас, в качеството Ви на Възложител на
горепосочените услуги, да предостави банкова гаранция за добро изпълнение, открита във
Ваша полза, за сумата в размер на _____________(словом: ________________________),
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно
документацията по процедурата],
за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с
договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ___________________________________________
[наименование и адрес на Банката],
с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от
Вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават
____________ лв. (словом: ________лева),
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията],
в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо
Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си
задължения.
Вашето писмено искане за усвояване суми по Тази гаранция трябва да ни бъде предоставено
посредством централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас
подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Плащането ще бъде извършено без възражения или съдебни процедури от какъвто и да било
вид, веднага след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано писмено искане
за плащане, удостоверяващо, че е налице основание за упражняване правата по банковата
гаранция.
Тази гаранция влиза в сила, от _____часа на ___________г.
[посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г.,
[посочва се дата и час съобразени с договорните условия],
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 това писмо-гаранция ни е
изпратено 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 лично за Вас и не може да бъде прехвърляна
____________ 20_____г.
(дата)
С уважение,

Подпис и печат:
(БАНКА)

