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МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ
Относно: Гаранция за изпълнение. Форма и размер.
Съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗОП възложителят може да изисква от
определения за изпълнител да предостави гаранция за изпълнение на договора.
Тя служи като обезпечение на поетите ангажименти. При неизпълнение
възложителят би следвало да задържи гаранцията за обезщетяване на вредите.
Възложителят определя гаранцията за изпълнение не в абсолютна сума, а
като процент от стойността на договора. Максималният размер е до 5 на сто, а
при така нар. запазени поръчки по чл. 12 от ЗОП – до 2 на сто.
Изискването за представяне на гаранция, както и нейният размер се
посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в
поканата за потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в
обявата.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
Съгласно чл. 111, ал. 7 от ЗОП участникът, определен за изпълнител сам
избира формата на гаранцията. Възложителят не може да въвежда ограничения в
тази насока, но няма пречка да определи условията и сроковете за
освобождаване и задържане на гаранцията (чл. 111, ал. 9 от ЗОП). Те трябва да
се предвидят в проекта на договор, който е част от документацията за участие.
От изложеното е видно, че възложителите имат право да изискват
гаранция за изпълнение на договора, да определят нейния размер и условията
(вкл. сроковете) за освобождаване и задържане, но не и да посочват формата за
нейното представяне. Въвеждането на ограничение относно формата на
гаранцията за изпълнение е недопустимо от гледна точка на ЗОП.
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