
 

   

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №15 
 
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ    

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 
 
До  
    
гр.   Р. България 
(име и адрес на Възложителя) 

 
 Известени сме, че нашият Клиент,     [наименование и адрес на 
участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение 
№   /  г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на 
процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:      
[описва се обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако 
има такива]. 
 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в 
офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в 
размер на 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева. 
 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, сумата от 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева, в срок до 3 
(три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата 
декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия: 

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 
б) оспори решението на възложителя - до решаване на спора; 
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор 

за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на 
изпълнител на обществената поръчка. 
 Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено 
до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, 
потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и 
че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за 
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес.  
 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 валидността на офертата на Участника], 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. 
 
Подпис и печат,   
(БАНКА) 


