Вимоги до банківських гарантій
як забезпечення тендерних пропозицій/пропозицій,
що надаються учасниками для участі у закупівлях, замовниками
яких є юридичні особи Групи Нафтогаз
1. 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 “uaAAА” (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.
2. Форма надання банківської гарантії:
банками – резидентами України:
на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та
скріплюється печатками (у разі наявності), у такому випадку додатково направляється
автентичне свіфт-повідомлення банку-гаранта до банку Бенефіціара (Замовника)
__(реквізити банку)__ з підтвердженням про випуск такої гарантії, або
у електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их)
електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності),
що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його
печатки відповідно;
іноземними банками:
у електронній формі, у такому випадку до складу тендерної пропозиції/пропозиції
додається сканкопія автентичного свіфт-повідомлення банку-гаранта до банку
Бенефіціара (Замовника) __(реквізити банку)__ з текстом банківської гарантії.
3. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не
може містити додаткових умов щодо:
вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання
принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії
вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми);
вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт
настання гарантійного випадку;
можливості часткової сплати суми гарантії.
4. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством
України, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії.
___________

