Vedlegg C2: Påkravsgaranti

Kjøp av ambulanseflytjenester
for perioden
1.juli 2019 - 30.juni 2026
med mulighet for forlengelse 2 + 3 år

Bodø 10.05.2016

Påløpsgaranti
Garantinummer:
Garantist:
Beneficiant:
Leverandør:
Kontrakt:

Garantibeløp:
Utløpsdato:
Utstedelsesdato:

[sett inn garantisten garantinummer]
[sett inn garantistens navn, org. no. og adresse] ("Garantisten")
[sett inn beneficiantens navn, org. no. og adresse]
("Beneficianten")
[sett inn leverandørens navn, org. no. og adresse]
("Leverandøren")
[sett inn en beskrivelse av kontrakten mellom Leverandøren og
Beneficianten] ((som endret, fornyet, forlenget og supplert til
enhver tid, "Kontrakten")
[sett inn garantibeløpet]1 ("Garantibeløpet")
[sett inn utløpsdato]2 ("Utløpsdatoen")
[sett inn utstedelsesdato] ("Utstedelsesdatoen")

1. På vegne av Leverandøren og for dennes regning stiller Garantisten seg ugjenkallelig og
uvilkårlig som påkravsgarantist overfor Beneficianten for et beløp opp til Garantibeløpet
som sikkerhet for Leverandørens riktige og rettidige oppfyllelse av ethvert
tilgodehavende Beneficianten måtte ha hos Leverandøren under og/eller i forbindelse
med Kontrakten.
2. Denne garantien er gyldig fra og med Utstedelsesdatoen og frem til og med
Utløpsdatoen. Krav under garantien ("Påkrav") fremmes skriftlig og må være ha kommet
frem til Garantisten senest på Utløpsdatoen. Krav mottatt innen denne fristen faller inn
under denne garantien selv om Garantistens ansvar først fastlegges på et senere
tidspunkt.
3. Et Påkrav trenger kun å inneholde (i) en beskrivelse av hvilket mislighold Beneficianten
mener Leverandøren har foretatt eller er ansvarlig for under Kontrakten og som gir
grunnlag for et krav mot Leverandøren, (ii) en erklæring om at Beneficianten gjør
Garantistens ansvar under denne garantien gjeldende og (iii) det beløpet Beneficianten
gjør gjeldende under denne garantien og til hvilken bankkonto dette beløpet skal betales
til. Ved Leverandørens konkurs, tvangsakkord, frivillig akkord, tvungen eller frivillig
oppløsning kan denne garantien gjøres gjeldende umiddelbart (og opp til Garantibeløpet,
men med fradrag for tidligere utbetalinger under garantien) uten øvrig henvisning i
Påkravet enn at Leverandøren er i en av de nevnte situasjoner. Det er ingen
begrensninger i antall Påkrav som kan fremsettes.
4. Betaling under denne garantien skal skje innen 30 dager etter Beneficianten sendte
Påkravet og uten noen form for motregning eller fradrag for skatt, gebyrer, kostnader
eller andre beløp.
1
2

Garantibeløpet vil være garantistens maksimale ansvar under garantien.
Utløpsdatoen bør settes til etter utløpet av kontraktsperioden under kontrakten (inkl. evt. opsjoner på forlengelse).
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5. Denne garantien er en påkravsgaranti og etablerer separate og individuelle forpliktelser
for Garantisten. I kraft av å være en påkravsgaranti har Garantisten ingen rett til å gjøre
innsigelser og motkrav gjeldende under denne garantien (unntatt hvor dette følger
uttrykkelig av denne garantien), inklusive slike innsigelser som eventuelt skulle bli gjort
gjeldende av Leverandøren under Kontrakten. Denne garantien avgis ugjenkallelig og
uten forbehold og skal forbli gyldig og bindende for Garantisten uavhengig av eventuelle
senere endringer, fornyelser, forlengelser og suppleringer til Kontrakten, herunder
innrømmelser av henstand eller forlengelse av tidsfrister eller hel eller delvis heving av
Kontrakten (med eller uten notis til Garantisten), og eventuelle senere
uoverensstemmelser under Kontrakten mellom Leverandøren og Beneficianten.
Garantien kan bli gjort gjeldende mot Garantisten uavhengig av om Beneficianten først
har tatt skritt for å inndrive eller tvangsfullbyrde sine rettigheter overfor Leverandøren
eller andre. Beneficianten kan ikke transportere denne garantien uten Garantistens
samtykke.
6. Denne garantien er underlagt norsk rett med Salten tingrett som verneting.

Signaturside til påkravsgaranti

For og på vegne av Garantisten
[Sett inn navnet på Garantisten]
Sign.:
Navn:
Tittel:
Dato:
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