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ОРИГИНАЛ до

МИНИСТЕРСТВО НА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
бул. Христо Ботев 55 
гр. София

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI117054FNFL 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, пл. Света Неделя 7, гр. София сме уведомени, че между Вас, 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, гр. София, Идентификационен № 831909905 като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и фирма ЕСРИ БЪЛГАРИЯ ООД, като ИЗПЪЛНИТЕЛ със седалище гр. София, 
бул. Ал. Стамболийски 62, Идентификационен № 831747245, предстои да бъде сключен Договор за 
възлагане на обществена поръчка, съгласно Решение РД52-7 от 10.02.2017г. на Възложителя, с предмет: 
„Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел 
„Агростатистика“, (вкл. лицензни) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016г.“

В съответствие с условията на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза 
безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение на същия за сумата BGN 13,250.00 
/словом: тринадесет хиляди двеста и петдесет лева/, представляваща 5% от стойността на договора без

В изпълнение на това, ние УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и по нареждане на фирма ЕСРИ 
БЪЛГАРИЯ ООД неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимо от валидността и действието на 
горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до BGN 13,250.00 /словом: тринадесет 
хиляди двеста и петдесет лева/ при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за 
плащане, деклариращо, че нашият клиент ЕСРИ БЪЛГАРИЯ ООД не е изпълнил частично или изцяло 
задълженията си по горецитирания Договор.

Всяко плащане по тази гаранция от страна на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената по предявен иск сума.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни 
бъде предоставяно чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща 
верността на положените подписи.

Настоящата гаранция е валидна до 01 Септември 2017г., включително, за сумата от BGN 13,250.00 
/словом: тринадесет хиляди двеста и петдесет лева/. Считано от 02 Септември 2017г. гаранцията се 
намалява автоматично с BGN 11,925.00 /словом: единадесет хиляди деветстотин двадесет и пет лева/ до 
нов размер от BGN 1,325.00 /словом: хиляда триста двадесет и пет лева/, представляващи 10 % от нейния 
първоначален размер, за която сума ангажиментът на банката се продължава до 01 Ноември 2020г.

Иск по гаранцията, до валидния размер на гаранцията, ще се счита за редовно предявен, ако е 
постъпил в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на адрес: пл. Света Неделя 7, гр. София до 16.00 часа на 
01 Ноември 2020 г. и е оформен съгласно посочените по-горе условия. След тази дата и час ангажиментът 
на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат 
или не.

В случай, че до 01 Септември 2017г.,16.00ч., по гаранцията бъдат предявени и удовлетворени Ваши 
искания за плащане, общо надхвърлящи 90% от нейната стойност, гаранцията остава валидна до размера 
на наличната сума по нея.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане, 
от Вас или от Изпълнителя с придружително писмо, на оригинала й в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, 
пл. Света Неделя 7, гр. София.

ДДС.

УниКредит Булбанк
Централа: пл. "Света Неделя" № 7 1000 София Tel _____     .


