Beneficient
IČO:

Příloha SoD č. 5
Praha, dne ………..….
Bankovní záruka č. ………..

Naším klientem, obchodní společností ……….., se sídlem ……………, IČO: ……., (dále jen
„Klient/Zhotovitel“), jsme byli informováni, že dne ……………….. uzavřel s Vámi, jako
Objednatelem, Smlouvu o dílo Modernizace lázeňského domu „THERMIA“, č. ………………..
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo
spočívající v provedení stavebních prací - modernizace části areálu LD Tosca Karlovy Vary, jak
je blíže specifikováno v čl. 3. Smlouvy, v celkové ceně ………………..
Dle čl. 17. Smlouvy Vám má Zhotovitel poskytnout bankovní záruku, která bude zajišťovat
řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, jak blíže
specifikováno ve Smlouvě, ve výši 3.000.000,- Kč.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, ……………….., (dále jen
„Banka“) z příkazu a na účet Klienta ve Váš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku (dále
jen „Záruka“) až do maximální výše
3.000.000,- Kč
slovy: tři miliony korun českých
(dále jen „Zaručená částka“)
a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez odkladu, bez
námitek a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet jakoukoli
částku až do výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné
prohlášení, že Zhotovitel během provádění díla nesplnil své povinnosti vyplývající ze
Smlouvy.
Tato Záruka je platná do doby řádného předání a převzetí díla, a eventuální nároky z ní musí
být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení
musí být doručeny naší bance na adresu: ………………...
Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat
za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny úředním ověřením pravosti
podpisů.
Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše
Zaručené částky Záruka zaniká.
Bez ohledu na výše uvedené pozbývá Záruka platnosti i v okamžiku, kdy nám bude doručen
(vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás
zprošťujete všech povinností ze Záruky, učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky
(včetně ověření podpisů), pokud k tomuto dojde před výše uvedeným datem uplynutí
platnosti této Záruky.
Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze
Záruky nesmí být zastaveno.
Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.
[banka………………..]

