ПРИНЦИПАЛ: ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ ПУЛЕХА IВАН МИКОЛАЙОВИЧ, ЄДРПОУ 2266208818,
37600, Полтавська обл., мiсто Миргород, ВУЛИЦЯ СЛАВИ, будинок 77
БЕНЕФІЦІАР: Центральний госпiталь МВС України, ЄДРПОУ 08735882,
м. Київ, вул. Бердичiвська 1, 04116
НАЗВА БАНКА БЕНЕФІЦІАРА: ДКСУ м. Києва, МФО 820172
04128, м.Київ, вул.Туполєва, 28-А, р/р бенефіціара: 35213012016565, 35228212016565
БАНК-ГАРАНТ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, ЄДРПОУ 14360570
Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
Адреса для зв’язків та листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна;
ВАЛЮТА ГАРАНТІЇ: UAH - Українська гривня (980)
ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ: UAH - Українська гривня (980)
СУМА ГАРАНТІЇ: UAH 7 000,00 (сiм тисяч гривень 00 копiйок)
ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ: до 24.10.2018 року включно
БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № G0718/0457
Ми, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проінформовані про те, що у відповідь на оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-0629-000044-c (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-29-000044-c/), згідно Тендерної документації, затвердженої Рішенням Тендерного
комітету від «29» червня 2018 року, на закупівлю: ОВОЧІ, ФРУКТИ ТА ГОРІХИ (КОД ДК 021:2015 03220000-9) – БУРЯК, КАПУСТА,
ЦИБУЛЯ, МОРКВА, ПОМІДОРИ, ОГІРКИ, ЯБЛУКА, КРІП, ПЕТРУШКА, ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ ПУЛЕХА IВАН
МИКОЛАЙОВИЧ, ЄДРПОУ 2266208818 (як Учасник), надала Центральному госпiталю МВС України, ЄДРПОУ 08735882 (як
Замовнику), Пропозицію щодо закупівлі: Овочі, фрукти та горіхи (Код ДК 021:2015 03220000-9) – буряк, капуста, цибуля, морква,
помідори, огірки, яблука, кріп, петрушка, та що умовами відкритих торгів вимагається видача банківської гарантії.
На цій підставі ми, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", беремо на себе безвідкличні зобов'язання негайно сплатити Вам суму в розмірі UAH
7 000,00 (сiм тисяч гривень 00 копiйок) (тут і надалі у тексті – Гарантована сума) за Вашою першою письмовою вимогою платежу з
посиланням на те, що Учасник не виконав своїх зобов'язань, передбачених його Пропозицією, а саме у разі:
- відкликання тендерної пропозиції Учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого
тендерні пропозиції вважаються чинними;
- непідписання Учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону України від 25.12.2015 № 922VIIІ "Про публічні закупівлі", документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;
- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення
про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
Така письмова вимога відсилається за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
Департамент документарних і вексельних операцій.
Ця гарантія є чинною з дати її складання.
Ця гарантія є дійсною до 24.10.2018 року включно, і будь-яка Вимога платежу повинна бути отримана Гарантом не пізніше
вищевказаної дати, після настання якої ця Гарантія втрачає чинність.
Передання прав за цією гарантією можливе тільки за нашою згодою.
Сума гарантії залишається незмінною до закінчення терміну її дії або до її оплати банком згідно Вашої вимоги платежу.
Зобов’язання Банку обмежуються Гарантованою сумою.
Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені у порядку, передбаченому чинним законодавством України та нормативноправовими актами Національного банку України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії.
Ця Гарантія підпадає під дію та тлумачиться у відповідності із законами України.
Складено та підписано в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро, 20 липня 2018 року.
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ДОКУМЕНТАРНИХ І ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" КОВАЛЕНКО О.С.
По перевірочному коду I0719CNKZA0PS на офіційній сторінці АТ КБ "ПРИВАТБАНК" pb.ua/garant також можна завантажити: для
електронної гарантії - оригінал; для гарантії, наданої на папері - скан-копію
Цю гарантію підписано з використанням електронного цифрового підпису. Достовірність підпису можна перевірити на сторінці
Акредитованого центру сертифікації ключів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за посиланням .
ЕЦП оформлено у програмному комплексі центру сертифікації ключів АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

