________ [место], _ _ [ден] __________ [месец], 201_ [година]
ГАРАНЦИЈА БР.___________ [реф.бр.на гаранцијата]
Вид на гаранција: Гаранција за учество на оглас
Гарантор: ___________ банка АД _____________ [назив]
__________________________________________ [адреса]
Налогодавач: _____________ [назив], _____________ [адреса], ЕМБ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, сметка бр. _ _ _-_ _ _ _ _ _
_ _ -_ _ кај Гаранторот
Корисник: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство што се наоѓа на улица Аминта Трети бр.2
во Скопје.
Основен аранжман: Обврски на Налогодавачот кои произлегуваат од Јавен оглас бр._ _/_ _ [бр. на огласот], за
давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 ха по пат на електронско
јавно наддавање во регион____________ , катастарска општина_______ со површина ______ .
Валута и износ и на гаранцијата:
МКД _ _ _._ _ _,00 (со зборови: денари________________________________)
[САМО ЗА ОБЈАСНУВАЊЕ, ЌЕ СЕ ИЗБРИШЕ ПРИ ОФИЦИЈАЛНОТО ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА:
ВРЕДНОСТА НА ГАРАНЦИЈАТА ЗА ПОНУДА ИЗРАЗЕНА ВО ЕУР, ЌЕ СЕ ПРЕСМЕТА КАКО МКД ПРОТИВВРЕДНОСТ, СО ПРИМЕНА НА СРЕДНИОТ КУРС НА НБРМ ВАЖЕЧКИ НА ДЕНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА
ГАРАНЦИЈАТА]
Место за презентација, на документите за наплата на гаранцијата: Во писарницата на Гаранторот, лоцирана на
ул.___________ бр._ _, ______________ [град].
Истек на важност на гаранцијата:
Обврските по гаранцијата се гасат целосно и автоматски:
а) На _ _ [ден] __________ [месец], 201_ [година], на крајот на работното време на писарницата лоцирана на
местото за презентација на документите за наплата на гаранцијата (во понатамошниот текст: Датум на важност);
или (со важност од 120 дена сметано од последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас)
б) Доколку не остане износ за плаќање по гаранцијата, односно нејзиното салдо стане 0-нула (Настан за важност
бр.1); или
в) По враќање на оригиналниот примерок од Гаранцијата и сите анекси издадени по истата, на местото за
презентација, со пропратно писмо од Налогодавачот или Корисникот (Настан за важност бр.2); или
г) По доставување на писмена Изјава од Корисникот (во оригинал со печат и потпис од овластено лице на
Корисникот), на местото за презентација, со која Корисникот целосно го ослободува Гаранторот од обврските по
Гаранцијата (Настан за важност бр.3).
Ние како Гарантор, неотповикливо и безусловно се обврзуваме да му го платиме на Корисникот секој износ до
износот на гаранцијата, на прв писмен повик, со презентација на следните документи:
1. Оригинален примерок од Гаранцијата и сите анекси издадени по истата.
2. Писмено Барање за плаќање на Корисникот, кое се повикува на бројот на гаранцијата и го содржи износот што
се побарува да се плати по гаранцијата; и
3. Писмена изјава на Корисникот (било во самото Барање за плаќање или на одделен документ, кој се приложува
кон Барањето и се повикува на бројот на гаранцијата), во која е определен начинот на кој Налогодавачот ги
прекршил или не ги извршил обврските по Основниот аранжман, односно е наведено дека Налогодавачот:
- Одбил да го потпише договорот согласно условите од јавниот оглас наведен погоре или потпишувањето на
договорот го условува со измени или дополнувања кои не се предвидени во споменатиот оглас; и/или
- Во текот на постапката ја повлекол понудата по огласот наведен во основниот аранжман; и/или
- Не предал банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.
Оваа гаранција не може да се пренесува на друг корисник, ниту постојниот Корисник може при презентација на
документи за наплата да побара од Гаранторот износот да му го исплати на друг субјект.
ОПЦИОНАЛНA КЛАУЗУЛА (ДОКОЛКУ БАНКАТА САКА ДА ЈА ПРИМЕНИ)
Оваа гаранција е предмет на Еднообразните правила за гаранции на повик на Меѓународната Трговска Комора од
Париз, Публикација бр.758 /Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Paris Publication
No.758/, каде:
+ Став а, од член 15 од Публикацијата бр.758, за содржината на изјавата на Корисникот се иззема, со оглед дека
елементите на овој документ се дефинирани во текстот на гаранцијата.
+ Став b, од член 25 од Публикацијата бр.758, за гасење на обврските на гаранцијата се дополнува со можности
предвидени во нејзиниот текст.
+ Членот 33 од Публикацијата бр.758, кој се однесува на пренос на гаранцијата и отстапување на средствата се
брише.
___________ банка АД _____________ [назив
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