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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ГАРАНЦИИ 

 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

апаратура и оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при 

Медицински университет – София по 31 обособени позиции по Проект „Нови 

възможности за лекарите в България“ № BG051PO001-6.2.18-0001, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” 

 

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 180 календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите за всяка обособена позиция, както 

следва:  

Пореден 

номер Позиции 

Размер на 

гаранцията 

за участие в 

лв. 

1 Дентален спектрофотометър 85 

2 Микротвърдомер по Викерс 267 

3 Твърдомер по Шор 0 

4 Бинокулярен учебен микроскоп с увеличение до 1000 пъти 18 

5 Бинокулярен микроскоп с увеличение до 1600 пъти 13 

6 Аналитична електронна везна с точност до четвърти знак 15 

7 Вибрационнa масичкa 0 

8 Електронен дебеломер с комбинирана сонда 0 

9 Вискозиметър за нютонови и ненютонови течности 38 

10 Воден термостат 20 

11 Игла на Вика 38 

12 Капсулна амалгамобъркачка 0 

13 Вакуумна бъркалка за опаковачна маса и гипс 17 

14 Апарат за измерване на грапавост /ругозиметър/ 25 

15 Дилатометър 17 

16 Фотополимеризираща лампа 0 

17 Металографски микроскоп 42 

18 Мобилен дентален юнит 85 
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19 

Таванно окачена комбинирана операционна лампа с рамо за външна 

камера и камера 
388 

20 Апарат за магнитотерапия 16 

21 Апарат за електротерапия 17 

22 Кварцова лампа 0 

23 Инфрачервена лампа 0 

24 Апарат за микровълнова терапия  55 

25 Апарат за УВЧ терапия 63 

26 Апарат за локална дарсонвализация  14 

27 Апарат за ултразвукова терапия  35 

28 Портативен съдов доплер 0 

29 Дентален терапевтичен комплекс 90 

30 Диоден дентален лазерен апарат 105 

31 Комплект за нискочестотна импулсна магнитотерапия (НИМ) 20 

   Гаранция за участие за всички позиции е в размер на 1483,00лв. 

Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на 

участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за 

определяне на изпълнител по реда на чл. 61, ал.1 от ЗОП. 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. ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – Гаранция за изпълнение на 

договора - парична сума, платима по банкова сметка на Ректората на МУ - София или 

безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, 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  в срок до 

10 работни дни след приключване срока на договора, при условие, че е изпълнен качествено 

и в срок,съгласно всички изисквания на договора, както и ако е внесена дължимата 

неустойки по договора от страна на Изпълнителя,  в срок от 3 /три/  работни дни от 

получаване на писмо - покана от Възложителя, ако такава е предявена.В противен случай, 

дължимата от Изпълнителя неустойка се удържа от внесената от Изпълнителя гаранция за 

изпълнение на договора, след което Възложителя заплаща стойността съгласно договора. 


