АДРЕС И ДАННИ НА БАНКАТА ИЗДАТЕЛ
№ НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ

АГРИЯ АД
УЛ. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ
4009 ПЛОВДИВ
БЪЛГАРИЯ
ДАТА:............................

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
Уважаеми/а господине/госпожо,
От нашите клиенти, ..................................... вписано в .............................
към
................................ с ЕИК: …................................., със седалище и адрес на управление:
……………......................................................................................................................,
научихме че е подписан/предстои подписването на договор № BG16RFOP002-2.001-0912Su01/………………., за доставка на „Инсталация за гранулиране в кипящ слой”,
изпълняван в рамките на проект „Подобряване на производствения капацитет на АГРИЯ
АД, чрез внедряване на индустриална система за гранулиране в кипящ слой” и договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0912-C01 по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на договор № BG16RFOP0022.001-0912-Su01/………………. , нашият клиент следва да представи банкова гаранция за
авансово плащане, открита във Ваша полза, за сума в размер на............ % от общата
стойност на поръчката, а именно....................лева (............................евро, по курс на БНБ
1 евро = 1.95583 лв.), за да гарантира изпълнението на задълженията си в съответствие с
договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото и по поръчение на нашия клиент, ние (ИМЕ НА
БАНКАТА), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви
заплатим всяка сума, предявена от Вас, общия размер на която не надвишава
..................лева (................................евро), в срок до 3 (три) работни дни след
получаването на първо Ваше писмено искане за плащане, съдържащо Вашата
декларация, че нашият клиент не е изпълнил някое от договорните си задължения.
С цел идентифициране, моля изпратете ни Вашето платежно искане, което съдържа
горните декларации, заедно с този документ, посредством обслужващата Ви банка
потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и е валидна и изпълнима,
съгласно условията на договор BG16RFOP002-2.001-0912 – Su01/………………., до 7
(седем) работни дни след датата на доставка на оборудването на място, но не по късно
от........................................г.
В тази връзка, съгласно договорения краен срок за доставка на оборудването,
............................ г. , отговорността ни по тази гаранция ще изтече на...... ................. г., 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 писмогаранция 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.

(ИМЕ НА БАНКА)
Подпис и печат)

