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Гарантiйний лист
щодо застOсування заходiв iз захисry довкiлля
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ЮДIТРЕЙДu, u особi директора Зуба Андрiя
Олексiйовича, на виконання п.3 ч.2 ст. 22 Закону УкраiЪи (Про публiчнi закупiвлi), повiдомля€
тендерниЙ KoMiTeT про те, що технiчнi, якiснi характеристики товару за предметом закупiвлi
вiдповiдають встановленим зареестроЕ}аним дiючим нормативним актам (державним стандартам), якi
перелбачають застосування заходiв iз захисry довкiлля, а також повiдомляемо про дотримання
Законiв УкраТни кПро охорону наI}колишнього природного середовища), кПро забезпечення
санiтарного та епiдемiологiчного благополуччrI населення> та iнших чинних нормативно-правових
aKTiB Украiни з питань екологiчноi безпеки, охорони навколишнього природного середовищ4
пожежноi та техногенноi безпеки, охорони праui та виробничоi caHiTapii.

Технiчнi, якiснi характеристики предмета закупiвлi, повнiстю вiдповйають

встановленим дiючим нормативни.и актам дiючого законодавства (лержавним стандартамтехнiчним умовам), якi передбачаю:гь зас:госування заходiв iз захисту довкiлля; характеристики
предмету закупiвлi вiдповiдають вимогам чинних нормативно-правових aKTiB щодо встановлення
piBHiB шкiдливого та бiологiчного впJIиву на навколишне природне середовище i здоров'я людини;
при виконаннi замовлення Учасник дотримусться правил протипожежноТ безпеки, санiтарних норм,
використовуе якiснi матерiали, машlани, плеханiзми та iншу TexHiKy, якi вiдповiдають вимогам
дiючого природоохоронного законода]]ства.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кЮДIТРЕЙД> гаранryе пiд час транспортування,
виробництва предмету закупiвлi, вилсонання договору про закупiвлю вrrроваджувати заходи, якi
запобiгають забрулненню навколишнього середовища, а саме:
- не порушувати екологiчнi пра]ва i законнi iнтереси iнших суб'сктiв;
- не допускати розливу нафтопродуктiв, мастил та iнших хiмiчних речовин при
транспортуваннi матерiалiв ;
- не допускати засмiчення тери,]горii Замовника;
- компенсувати шкоду, заподiLяну в разi забрулнення або iншого негативного впливу на
природне середовище;
- перевiряти продукцiю на BMicTKicTb токсичних та хiмiчних елементiв. KoTpi шкодять
навколишньому середовищу;
- пiд час експлуатацii автотранспорту викид вiдпрацьованих газiв не перевищуватиме
допустимi норми;
- не допускати складування смi,гтя у несанкцiонованих мiсцях;
- здiйснювати збирання та вивезення смiття та вiдходiв, якi утворюються при зберiганнi та
постачаннi продукцii;
- ощадливо використовувати воду та електроенергiю.
А також пiдтверджуемо, що товар, який запропонований у тендернiй пропозицii,
виготовлений з екологiчно безпечниl< матерiа-пiв та вiдповiда€ вимогам чинного законодавства iз
захисту довкiлля й не мiстить шкiдливiих або небезпечних речовин (добавок).

Щиректор ТОВ (Ю,ЦIТРЕЙД)

А.О. Зуб
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