Вимоги до банківських гарантій
як забезпечення виконання зобов'язань за договорами закупівлі, що
надаються учасниками-переможцями процедур закупівель,
замовниками яких є юридичні особи Групи Нафтогаз

1. Банківська гарантія повинна бути надана Замовнику та набувати
чинності не пізніше дати укладання договору про закупівлю (далі –
Договір).
2. Банківська гарантія має бути надана:
банком-резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано
володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку, або
банком-резидентом України, який має довгостроковий кредитний
рейтинг за національною шкалою не нижче “uaAАA” (у разі відсутності
рейтингу за національною шкалою у банків іноземних банківських груп
рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових
компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного
інвестиційного класу (А-, або вищий)), або
іноземним банком, який має кредитний рейтинг однієї з рейтингових
компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного класу
(А-, або вищий),
та щодо банку не застосовані санкції держав чи міждержавних
організацій, які повністю або частково обмежують та/або забороняють
та/або можуть негативно вплинути на виконання банком зобов’язань із
забезпечення процедури закупівлі та/або із забезепечення виконання
договору, зокрема відповідні санкції Ради національної безпеки і оборони
України (згідно з Законом України “Про санкції”), Управління з контролю
за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів
Америки (OFAC) та Європейської комісії Європейського Союзу.
3. Банківська гарантія може бути оформлена:
у паперовому вигляді на бланку банку-гаранта та підписана
уповноваженою особою банку-гаранта та скріплена його печаткою (за
наявності), або
у вигляді електронного документа, що направляється банку
бенефіціара _(реквізити банку)_ автентичним свіфт-повідомленням, або
у вигляді електронного документа з накладенням електронного підпису
та електронної печатки (за наявності) банка-гаранта (для банків-резидентів
України). У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії повинно бути
посилання на засіб електронного підпису та печатки (за наявності), який
використовується для створення та/або перевірки електронного підпису та
печатки. При цьому зазначений у тексті банківської гарантії підписант має
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співпадати з підписантом, який наклав електронний підпис. Подання,
отримання електронної банківської гарантії здійснюється відповідно до
положень Закону України “Про електронні документи та електронний
документообіг”.
4. Банківська гарантія оформляється:
банками-резидентами України - відповідно до вимог Положення про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та
іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 15.12.2004 №639;
іноземними банками – відповідно до Уніфікованих правил для гарантій
за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року,
публікація №758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, Publication No.
758).
5. Банківська гарантія повинна містити:
− повне найменування учасника-переможця
(принципала за гарантією);

процедури

закупівлі

− найменування бенефіціара за гарантією (Замовника);
− посилання на оголошення про проведення закупівлі (UA-_____),
предмет закупівлі;
− суму і валюту гарантії (цифрами та словами), у розмірі, що визначений
тендерною документацією Замовника;
− положення, що банківська гарантія забезпечує виконання зобов’язань
принципала за договором закупівлі, що буде укладено за результатами
закупівлі;
− зобов'язання банка-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти) банківських днів
з дати отримання першої письмової вимоги Замовника (бенефіціара)
повну суму, визначену у вимозі, в межах суми гарантії, за умови, що в
тексті вимоги буде посилання на порушення Учасником-переможцем
(принципалом) будь-яких зобов'язань, передбачених договором
закупівлі, без необхідності додаткового обґрунтування та надання
додаткових документів.
− положення, що усі платежі за гарантією мають бути здійснені банкомгарантом на користь бенефіціара незалежно від будь-яких заперечень
принципала або будь-якої третьої особи;
− покладення усіх витрат, пов'язаних з гарантією, на принципала;
− положення, що гарантія є чинною з дати її видачі банком-гарантом;
− строк дії банківської гарантії (повинен бути не менше ніж строк дії
договору про закупівлю та додатково один місяць);
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− підпорядкування банківської гарантії чинному законодавству України
(для банків-резидентів України) та Уніфікованим правилам для гарантій
за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року,
публікація №758 (для іноземних банків).
6. Текст банківської гарантії не може містити:
посилання на умови договору про надання гарантії (правочину,
укладеного між банком-гарантом та принципалом);
умови про зменшення відповідальності банка в будь-якому випадку
(окрім випадку прострочення подання вимоги, а також зменшення
зобов'язань за гарантією на всі суми, виплачені банком за гарантією);
умови про ускладнення процедури виплати грошових коштів за
гарантією (додаткового підтвердження повноважень підписанта вимоги,
отримання будь-яких підтверджень щодо правомірності вимоги, тощо);
обмеження відповідальності банку-гаранту сумою, на яку видано
гарантію, у разі порушення банком-гарантом своїх обов'язків за гарантією;
умови відкликання гарантії банком-гарантом.
_____________

