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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
№ РД 06-107/02.03.2017 г. 

за изпълнение на договор за обществена поръчка

Ние ОБЩИНСКА БАНКА АД с ЕИК 121086224, седалище и адрес на управление: гр. София, 
Район Оборище, ул. Врабча № 6, представлявана от Сашо Петров Чакалски -  Изпълнителен директор 
и Николай Михайлов Колев -  Изпълнителен директор, действащи чрез търговския пълномощник на 
Финансов Център Мария Луиза - Галина Петрова Николова, упълномощена с пълномощно с 
нотариална заверка на подписите с per. № 12417/29.12.2015 г. и нотариална заверка на съдържание с 
per. № 12418/29.12.2015 г. на нотариус Нели Лукова per. № 536 на Нотариалната Камара сме 
известени, че нашият Клиент, „КОНТРАКС“ АД регистрирано в търговския регистър, воден от 
Агенцията по вписванията, ЕИК 175415627, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, 
район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13, представлявано от Йордан Петков Йорданов -  Изпълнителен 
директор, наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № РД 52-6/10.02.2017 г., е 
определен за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: 
„Изграждане на информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, 
контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво“, открита с 
Решение № РД 52-42/19.08.2016 г.

В съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза 
банкова гаранция за добро изпълнение за сумата от 15 587,60 лева /петнадесет хиляди петстотин 
осемдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, представляваща 5% /пет на сто/ от стойността на 
договора без ДДС.

В изпълнение на това, ние ОБЩИНСКА БАНКА АД по нареждане на „КОНТРАКС“ АД, 
неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимо от валидността и действието на 
горепосочения договор, да Ви заплатим сумата от 15 587,60 лева /петнадесет хиляди петстотин 
осемдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, в срок до 3 /три/ работни дни след получаването на 
първо Ваше писмено искане за плащане, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 
изпълнил някое от договорните си задължения.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 
извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на 
централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените подписи са автентични и ви 
задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от 02.03.2017 г. и изтича изцяло и автоматично в случай, че 
до 17,00 часа на 02.12.2020 г. искането ви предявено при горепосочените условия не е постъпило в 
ОБЩИНСКА БАНКА АД гр. София ул. „Врабча“ № 6.

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата 
гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след 
връщане на оригинала на същата в ОБЩИНСКА БАНКА АД.

С уважение,

Галина Николова 
Търговски пълномощник 
ФЦ Мария Луиза

София 1000, уд. Врабча №6 
Тел.: +359 2/ 93 ОО 111, факс: +359 2/ 986 76 73 
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