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Гаранция за добро изпълнение 

 
по Процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет: 
„Закупуване, доставка, въвеждане в експлоатация на тръбна линия за 
производство на стоманени тръби от високоякостна стомана, както и тръби за 
автомобилната индустрия с по-специални свойства и генератор за заваряване - 1 
бр.” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01, 
по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни 
предприятия, Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020 г.” 
 

По настоящата процедура се изисква гаранция за добро изпълнение в размер на 
2% от стойността на договора за доставка. Счита се за отказ от сключване на Договора 
за доставка, когато участникът в процедурата не внесе определената гаранция за добро 
изпълнение преди крайния срок за подписване на договора. Внасянето на гаранцията се 
доказва с представяне на документи за внесена гаранция за добро изпълнение – 
оригинал на банкова гаранция в полза на „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД или заверени от 
кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“ копие от преводно нареждане за 
извършения банков превод в полза на „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД, или вносна 
бележка по долупосочената банкова сметка на „ЕМЦ Дистрибюшън” ЕООД. Когато 
кандидатът избере гаранцията за добро изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в 
нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 
възложителя и че е със срок на валидност – най-малко срока на изпълнение на 
договора. 

Банка: UniCredit Bulbank 
IBAN: BG57UNCR70001522333728 
BIC: UNCRBGSF 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнение на договорните му задължения. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и 

обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за добро 
изпълнение.  

В случай че неизпълнението на задълженията по договора за доставка от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да търси обезщетение по общия ред. 
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При пълно, точно и качествено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
по договор за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови по банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представената от последния гаранция за добро изпълнение на 
договора или, когато  гаранцията за добро изпълнение е под формата на банкова 
гаранция, да върне банковата гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 14 работни дни 
от подписването на приемо - предавателния протокол по чл. 2 от договора за доставка. 
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