
ОБРАЗЕЦ  

 

 

До 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – 

СОФИЯ„ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Сердика” , 

бул. „Сливница” № 309, вписано в ТР с ЕИК 

№ 000770275 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ...................... 

 

за изпълнение на договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 

ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ И ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД " 

 

1. Ние, ........................................... (Банка), със седалище и 

адрес на управление :....................................................... представлявана от 

............................., сме уведомени, че между Вас - „ЦЕНТЪР ЗА 

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД, като Възложител, и 

...................................................., със седалище и. адрес на управление 

.................................... БУЛСТАТ/ЕИК........................................, 

представляван от ........................................ като Изпълнител, предстои да 

бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка с описания по-

горе предмет. 

2. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да 

представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 3 % (три процента) от цената на договора в размер на 

...........................(....................................). 

3. Във връзка с изложеното и по нареждане на Изпълнителя, Ние, 

.......................... (Банка), като главен и основен длъжник, се задължаваме 

безусловно и неотменяемо да изплатим на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО 

ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД или по нареждане на „ЦЕНТЪР ЗА 

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД, всяка сума в размер до 

................................ (..........................) незабавно при (но не по-късно от 5 

(пет) работни дни след получаването на) първото писмено искане на 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД до нас (без да са 

необходими никакви други документи или доказателства), в което 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД заявява, че 

Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по 



договора. 

4. Всички плащания от нас по настоящата гаранция ще бъдат направени 

изцяло без прихващания, насрещни искове, удръжки, такси или удръжки 

при източника от какъвто и да е вид, независимо от повдигнатото от 

Изпълнителя или друго лице възражение, и без проучване или проверка 

дали искането на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД е 

законно, основателно или други подобни, както и независимо от 

валидносrга и действието на договора между Възложителя и Изпълнителя. 

5. Настоящата банкова гаранция е неотменима от Изпълнителя, друго лице 

или от нас. 

б. Настоящата банкова гаранция е валидна през целия срок на договора и 

най-малко 30 (тридесет) дни след неговото изтичане/прекратяване, но не 

по-късно от .............................. освен ако „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО 

ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД надлежно обезсили или върне оригинала на 

настоящата банкова гаранция; 

7. „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД може да предяви 

срещу нас настоящата банкова гаранция за изпълнение в процедурата, без 

да е необходимо първо да упражнява което и да е от правата си срещу 

нашия клиент или друго лице. Изпълнението на настоящата банкова 

гаранция не засяга останалите права на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО 

ЗДРАВЕ – СОФИЯ„ ЕООД. 

8. Нашият клиент ................................. поема всички наши такси и разноски 

(включително разумни адвокатски хонорари), свързани с настоящата 

банкова гаранция. 

9. Настоящата банкова гаранция е непрехвърлима.  

Дата : .................... г. 

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

(име, длъжност) (име, длъжност) 

 

Забележка: В случай, че банката-издател на гаранцията има собствени 

задължителни образци, по които се издават банкови гаранции, 

възложителят ще приеме такава гаранция, ако тя съдържа същите или по-

благоприятни условия от тези, посочени в настоящия образец. 

 

 


