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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ГАРАНЦИИ 

 

1. ВАЖНО: За участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, вписани в регистъра, поддържан от Агенцията на хората с увреждания, 

гаранции за участие в процедурата не се изискват. 

 

ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА – парична сума, платима по банкова 

сметка на Ректората на МУ-София IBAN: BG 78 BPBI 79403363987201 и BIC: BPBIBGSF в 

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, като се представи към офертата оригинал от 

платежното нареждане или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 

българска банка или от чуждестранна банка с клонове в България в полза на Възложителя, в 

която изрично са посочени основанията за нейното задържане или усвояване, съгласно 

чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност                    

120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

   

Гранцията за участие в процедурата е в размер на  1 720,00 лева. 

Възложителят има право по реда на чл. 61, ал.1 от ЗОП до решаване на спора да 

задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят 

има право да усвои гаранцията за участие  независимо от нейната форма по реда на чл.61, 

ал.2, в случаите, когато участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за 

получаване на офертите, както и когато участникът е определен за Изпълнител, но не 

изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок 

след влизане в сила на решението за определяне на Изпълнител или на определението, с 

което е допуснато предварително изпълнение на това решение. 

Гаранцията за участие в процедурата се освобождава съгласно изискванията на              

чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

 

2. ВАЖНО: Когато избраният за изпълнител е специализирано предприятие или 

кооперация на хора с увреждания, вписано в регистъра, поддържан от Агенцията на хората 

с увреждания, гаранция за изпълнение на договора не се изисква. 

ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – парична сума, платима по банкова 

сметка на Ректората на МУ - София или безусловна и неотменяема банкова гаранция, 

покриваща срока на договора и 10 работни дни след приключването му, издадена от 

българска или чуждестранна банка с клонове в България в полза на Възложителя. Банковата 

сметка на Ректората на МУ - София е IBAN: BG78BPBI79403363987201 и BIC: BPBIBGSF в 

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ. Гаранция за изпълнение – 5% от стойността на 

поръчката без ДДС. 

 Възложителят освобождава внесената гаранция за изпълнение на договора поетапно  в 

срок до 10 работни дни след всяка извършена доставка и монтаж на обзавеждане, приета от 

представител на крайния получател – база СОССБОС и доказана с двустранно подписан 

приемателно-предавателен протокол между крайния получател – база СОССБОС и 

Изпълнителя, в който не са вписани възражения относно вида, количеството и качеството на 

доставеното и монтирано обзавеждане и след представяне на фактура на името и с данните 

на крайния получател -  база СОССБОС при Медицински университет – София.   
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 Гаранцията за изпълнение или остатъкът от нея при поетапно освобождаване се 

освобождава след като са внесени дължимите неустойки по договора от страна на 

Изпълнителя, ако такива са предявени, в срок от 3 /три/  работни дни от получаване на 

писмо - покана от Възложителя. В противен случай, дължимата от Изпълнителя неустойка 

се удържа от внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора или от остатъка 

от нея, след което Възложителят заплаща последната извършена доставка. 

 


