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Praha, 8. října 2019
Bankovní záruka č. PRAGGO0037230
Dozvídáme se od obchodní společnosti Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o., Plzeňská 276/298,
150 00 Praha 5, Motol, IČO: 00204382 (dále jen "zhotovitel"), že s Vámi uzavře Smlouvu o dílo
na stavební práce s názvem "Vranovice- kanalizace a vodovod" ("smlouva") a že Vám má
poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy.
Z příkazu obchodní společnosti Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. se my, Československá
obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350,
neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám částku bez námitek, bez zkoumání právního vztahu a bez
předchozí výzvy zhotoviteli až do výše
CZK 2.640.405,00
slovy: korun českých dva miliony šest set čtyřicet tisíc čtyři sta pět 00/100
na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že
obchodní společnost Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o. nesplnila své povinnosti podle výše
uvedené smlouvy.
Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami
oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.
Naše záruka je platná do 31. ledna 2022 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám
musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57
Praha 5, nejpozději tohoto dne.
Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této
záruky.
Tato záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané oběma smluvními
stranami.
Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být
postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.
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