Бенефіціар: Підприємство електромереж зовнішнього освітлення
"Міськсвітло" м. Краматорськ
Місцезнаходження: 84302, вул. Залізнична, 3, м. Краматорськ
Код за ЄДРПОУ 03342681
Банк замовника (бенефіціара): р/р № 26004053610586 в ПАТ
ПриватБанк,МФО 335548

Банківська гарантія № G5741/19
Відносно відкритих торгів (Ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-16-000009-a, оголошення про проведення відкритих торгів
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-16-000009-a), тендерна документація до закупівлі «Електричні лампи розжарення» за кодом
ДК 021:2015 – 31510000-4 (електричні лампи) Процедура закупівлі – відкриті торги затверджено рішенням тендерного комітету від « 8 » квітня
2019року № 21/19, розміщене на офіційному сайті, які проводить Підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло" м.
Краматорськ (надалі –Бенефіціар), ми були проінформовані, що наш клієнт - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРА
ЛАЙТ" (надалі – Принципал), код ЄДРПОУ 38526836 (адреса: Україна, 02660, м. Київ, вул. КОЛЕКТОРНА, буд. 18), направило Бенефіціару
свою пропозицію на закупівлю «Елктричні лампи розжарення» за кодом ДК 021:2015 – 31510000-4(електричні лампи) (надалі –
Пропозиція).
На цій підставі ми, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», зареєстрований за адресою: Україна,
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, МФО 322540, код ЄДРПОУ 21580639 (надалі - Гарант), цим беремо на себе безумовні та
безвідкличні зобов'язання протягом п'яти банківських днів сплатити Бенефіціару за його першою письмовою вимогою повну суму
25000.00 грн.(Двадцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок) (код валюти UAH), в якій буде зазначено, що Принципал не виконав одне зі своїх
зобов'язань, які передбачаються пропозицією відкритих торгів, а саме:
- 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, документів, що
підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення
про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
Ваша письмова вимога повинна бути відправлена поштою на поштову адресу Гаранта: Україна, 04053, м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 6.
Відповідальність Гаранта перед Бенефіціаром обмежується сумою коштів, на яку видано цю Гарантію. Сума гарантії
залишається незмінною.
Ця Гарантія вступає в силу з 01 травня 2019 р. та діє по 01 вересня 2019 р. включно.
Дія цієї гарантії припиняється у випадку:
-

закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з Учасником, який став переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з Учасників, які подали тендерні
пропозиції.
в залежності від того, яка з цих подій настане раніше.
Будь-яка вимога Бенефіціара на оплату повинна бути отримана Гарантом у термін, не пізніше 01 вересня 2019 р., після настання

якого ця Гарантія втрачає чинність, незалежно від того, чи буде вона повернута для анулювання чи ні. Гарант не несе відповідальності за
затримки в наданні підтверджуючих документів з вини пошти, а також затримки при оформленні відповідних документів.
Ця Гарантія надається виключно Бенефіціару і право вимоги, що випливає з неї, не може бути відступлене іншим особам. Гарантія
є безвідкличною та безумовною, не може бути змінена чи відкликана Гарантом самостійно або за заявою Принципала, без згоди

Бенефіціара.
Внесення змін до умов Гарантії (у разі потреби) можливе лише за умови письмового погодженням із Бенефіціаром.
Ця гарантія підпорядковується законодавству України. Усі спори і розбіжності, що випливають з цієї гарантії, розглядаються в
господарському суді відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.
Підписано в м. Києві, дата 23 квiтня 2019 р. (двадцять третього квiтня дві тисячі дев'ятнадцятого року ) з накладанням електронноцифрового підпису за допомогою програмного комплексу «М.Е.Doc.».» Достовірність електронно-цифрового підпису Ви можете
перевірити шляхом завантаження файлу у форматі «pdf» за посиланням http://czo.gov.ua/verify, після чого необхідно завантажити
файли з розширенням «pdf» та «p7s» у вікно для перевірки ЕЦП.

Заступник начальника відділу Кредитного адміністрування

_____ЕЦП______

С.І. Набережна

