ФОРМА
банківської гарантії як забезпечення виконання зобов'язань за договором закупівлі

(для учасників-резидентів України)

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № ________
Місце складання _______

Дата складання _____

Ми, __повна назва банку-гаранта___, офіційне місцезнаходження за адресою:
______, банківська ліцензія № ____ від ________ (далі – Банк-гарант), в особі
___________________ яка/який діє на підставі ___________________ були повідомлені
про те, що:
- ___повна назва Учасника__, код ЄДРПОУ ______, офіційне місцезнаходження за
адресою: ________ (далі - Принципал), є учасником публічної процедури
закупівлі __найменування предмету закупівлі, лот №__ (за наявності) (далі Процедура закупівель), проведеної ___найменування Замовника___, офіційне
місцезнаходження за адресою: ______, код ЄДРПОУ або реєстраційний номер
представництва (для представництв, зареєстрованих відповідно до Інструкції про
порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
в Україні, затвердженої наказом міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України від 18.01.1996 №30) ____ (далі - Бенефіціар), згідно з
оголошенням про проведення закупівлі № ______, розміщеного на веб-порталі
відповідного уповноваженого органу, та тендерною документацією в останній
редакції, затвердженою [рішенням уповноваженої особи Бенефіціара/інше] від
____ року, протокол № ____ (далі – Тендерна документація);
- Принципал був визнаний Бенефіціаром переможцем Процедури закупівлі згідно
з [рішенням уповноваженої особи Бенефіціара/інше] від ____ року, протокол №
____;
- Принципал згідно з умовами Процедури закупівлі укладає з Бенефіціаром договір
про закупівлю, ціна якого становить ___(цифрами та прописом)_____ гривень
(далі - Договір);
- згідно з умовами Тендерної документації Принципал не пізніше дати укладання
Договору зобов’язаний надати банківську гарантію у розмірі ___ % вартості
Договору в забезпечення виконання Принципалом Договору.
З огляду на викладене вище, Банк-гарант цим надає Бенефіціару гарантію та
приймає на себе безвідкличне зобов’язання сплатити Бенефіціару суму, яка не
перевищує ____(цифрами та прописом)___ гривень (далі - Сума гарантії) протягом
п’яти банківських днів з дати одержання письмової вимоги Бенефіціара про сплату
коштів за Гарантією (далі - Вимога), без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати
свою Вимогу, без подання будь-яких інших документів, крім Вимоги, або виконання
будь-яких інших умов.
Ця гарантія забезпечує виконання Принципалом Договору (за необхідності
Замовник перелічує конкретні випадки невиконання умов Договору).
Вимога Бенефіціара про здійснення виплати має бути надана на бланку
Бенефіціара та має містити:
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- посилання на номер і дату цієї гарантії;
- повідомлення

про невиконання/неналежне виконання Принципалом
зобов’язань за Договором, забезпечених цією гарантією;
- підпис/електронний підпис уповноваженої особи Бенефіціара та за наявності
відбиток печатки/електронну печатку Бенефіціара;
- платіжні реквізити для перерахування суми, що вимагається до сплати за
гарантією.
Форма представлення Вимоги:
- у паперовій формі рекомендованим листом або кур'єром, та/або
- автентичним SWIFT-повідомленням через банк Бенефіціара: __найменування
Банку____, офіційне місцезнаходження за адресою: _______, SWIFT-код: ______ на
SWIFT-адресу Банка-гаранта ____________.
Оригінал Вимоги у паперовій формі повинен бути надісланий на зазначену вище
адресу Банка-гаранта через банк Бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFTповідомленням на SWIFT-адресу Банка-гаранта з посиланням на реквізити цієї гарантії
та Вимоги, що підпис на Вимозі належить уповноваженій особі Бенефіціара.
Виплата здійснюється шляхом перерахування Суми гарантії на розрахунковий
рахунок Бенефіціара, зазначений у Вимозі.
Усі платежі за гарантією мають бути виконані Банком-гарантом на користь
Бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень Принципала або будь-якої третьої
особи.
Усі витрати, пов’язані з цією гарантією, здійснюються за рахунок Принципала.
Сума гарантії зменшується на кожну суму, сплачену Банком-гарантом за цією
гарантією.
У разі порушення Банком-гарантом своїх обов'язків за цією гарантією, його
відповідальність не обмежується Сумою гарантії.
Ця гарантія набуває чинності з дати її надання Банком-гарантом.
Строк дії гарантії – до __(строк дії договору закупівлі + 1 місяць)___ року
включно, і будь-яка Вимога за гарантією має бути отримана Банком-гарантом не пізніше
17:00 годин за Київським часом цієї дати. Після 17:00 год. _______ року гарантія
припиняє дію.
Ця Гарантія видана на користь Бенефіціара і права вимоги по ній не можуть бути
передані третій особі без попередньої письмової згоди Банка-гаранта.
Внесення змін до тексту цієї гарантії здійснюється за письмовим погодженням
між Принципалом, Бенефіціаром та Банком-гарантом.
Ця гарантія підпорядковується чинному законодавству України.
Бенефіціар зобов’язаний зберігати оригінал гарантії протягом строку її дії.
Гарантія, яка втратила силу, підлягає поверненню Банку-гаранту. (у випадку якщо
Бенефіціару надано оригінал гарантії)

