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Гаранция за участие
по Процедура за определяне на изпълнител “Избор с публична покана” с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА:
Пасивна оптична мрежа в град Враца – 1 брой;
Пасивна оптична мрежа в град Благоевград – 1 брой.“
по договор BG161PO003-2.1.13-0264-0001 по схема BG161PO003-2.1.13
Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
по Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика 2007-2013 г.”
По настоящата процедура се изисква гаранция за участие в размер на 13 300 лева
(тринадесет хиляди и триста) лева под формата банкова гаранция в полза на „Нетсърф.нет“ ООД или парична сума внесена по следната разплащателна банкова сметка
на „Нет-сърф.нет“ ООД:
Банка: „Алианц Банк България“ АД
IBAN: BG52BUIN76611072988818
BIC: BUINBGSF
Внасянето на гаранцията се доказва с представяне на документи за внесена
гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция в полза на „Нет-сърф.нет“ ООД
или заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“ копие от
преводно нареждане за извършения банков превод в полза на „Нет-сърф.нет“ ООД или
вносна бележка по горепосочената банкова сметка на „Нет-сърф.нет“ ООД. Когато
кандидатът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва
да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и е в полза на възложителя.
Възложителя има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в
процедурата:
оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.
Възложителя освобождава гаранциите за участие на:
отстранените кандидати в срок 10 работни дни след изпращане на протокола на
възложителя за определяне на изпълнител;
класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за
изпълнение, а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след
изпращане на протокола на възложителя за определяне на изпълнител.
При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се
освобождават в срок 10 работни дни след издаване на решението за прекратяване.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007 - 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НЕТ-СЪРФ.НЕТ“ ООД и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

