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Проект  BG16RFOP002-2.040-0551-C01, „Подобряване на производствения капацитет в „Бестия Пет" ЕООД“, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от "БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

 

Долуподписаният/-ата  
(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ______________________, в качеството си на ___________________________________  
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. 

изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)  

 

на _______________________________________________________, ЕИК ____________, -  

кандидат в процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

 

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: 

Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена кожа - 

1 бр.;  

Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; 

Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - 1бр.; Едноиглова права машина 

тежък клас с цилиндрично рамо - 1бр.  

Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения 

върху кожени изделия - 1 бр.» 

  

 

Кандидатствам за Обособена позиция № ____ : _______________________ 
 

(отбележете позицията, за която кандидатствате и изтрийте останалите) 
 

ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ : 

 

В случай, че бъда избран за изпълнител по горепосочената процедура и сключа договор за 

доставка, при подписването на договора ще представя на Възложителя („БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД) 

гаранция за добро изпълнение в размер на … ( … ) лева, равняващи се на 5% (пет процентa) от 

стойността на договора.  

 

Гаранцията ще бъде представена във вид на ________________________________________.  
(банкова гаранция/ парична сума (депозит) 

 

В случай на избор на парична сума (депозит), то тя ще бъде внесена по банкова сметка на 

името на „БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД, като всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода 

на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за наша сметка.  

 

 

 

____________ 20__г.       ДЕКЛАРАТОР: _______________  
(дата) 
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