СТРАХОВА ГАРАНТІЯ
(забезпечення тендерної пропозиції)
Сертифікат № 1064524
від 17.04.2019
м. Київ

СТРАХОВИК
(Гарант)

СТРАХУВАЛЬНИК
(принципал)

ВИГОДОНАБУВАЧ
(беніфіціар)

Повне найменування:
Скорочене найменування:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
Банківські реквізити:
Місцезнаходження:
Повне найменування:

Приватне акціонерне товариство “Європейський страховий альянс”
ПрАТ “Європейський страховий альянс”
19411125
р/р № 26509000000263 в АТ “Укрексімбанк”, МФО 322313
03038, м. Київ, вул. Ямська, 28 А
DIAKONT S.R.L.

Скорочене найменування:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
Банківські реквізити: р/р №:

DIAKONT S.R.L.
06437990481

Банк:

4559,02

МФО:
Місцезнаходження:
Адреса для листування:
Повне найменування:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BRANCH: LUCIGNANO, ADDRESS: Via Giacomo Matteotti, 71, 52046
Lucignano AR
BIC PASCITM1A89
MONTESPERTOLI (FI) VIA
ROMITA
222 CAP
50025,
ITALIA
VIA ACHILLE
GRANDI
10/12
- 52100 (AR), ITALIA
Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом“

Скорочене найменування:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:

ДП "НАЕК "Енергоатом"
24584661
01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3

Ця Страхова гарантія (далі – Гарантія) до Договору страхування забезпечення тендерної пропозиції №1052844 від 13.01.2017 (далі – Договір) є безвідкличною і безумовною
та підтверджує дію страхового захисту по відношенню до тендерної документації на закупівлю:
ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Обладнання до крану мостового для блоків №№1,2 ВП РАЕС).
ID-код закупівлі:

3830f53817a54d74bbd161d4b90da388

Посилання на тендер на сайті:

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-31-000152-b

ПРЕДМЕТОМ СТРАХУВАННЯ ЗА ЦІЄЮ ГАРАНТІЄЮ Є:
майнові інтереси Страхувальника, як учасника процедури закупівлі, який подав тендерну пропозицію, пов'язані з відшкодуванням ним Вигодонабувачу в порядку, що
передбачений чинним законодавством України, суми забезпечення тендерної пропозиції згідно з умовами, які зазначені в тендерній документації.
Ця Гарантія укладена відповідно до Закону України “Про страхування” на підставі діючої ліцензії Страховика та Правил добровільного страхування відповідальності перед
третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) №1404/2 від 03.01.07 (далі – Правил).
СТРАХОВІ РИЗИКИ:
1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерна пропозиція вважається чинною;
2. непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
3. ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону України № 922-VIII “Про публічні закупівлі" від 25.12.2015р. із змінами,
документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;
4. ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого
забезпечення передбачено тендерною документацією.
ПЕРІОД ДІЇ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ:
Ця Гарантія діє протягом 120 календарних днів з 25.04.19 по 23.08.19 включно.
ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА: встановлюється в розмірі забезпечення тендерної пропозиції та становить:
2 146 570,56 грн.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ: від ліміту
1,50%
відповідальності
32 198,56 грн.
СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ:

(Два мільйони сто сорок шість тисяч п'ятсот сімдесят гривень 56 копiйок )

(Тридцять дві тисячi сто дев'яносто вісім гривень 56 копiйок )

або 1048,04 Євро за курсом НБУ станом на 20.02.2019
не застосовується.

ФРАНШИЗА:

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ:
Вимога Вигодонабувача про сплату суми забезпечення тендерної пропозиції пред’являється у формі письмової заяви на адресу Страховика протягом 30 (тридцяти) робочих
днів з моменту настання будь-якого з випадків, зазначених у цій Гарантії. Заява повинна містити фактичні дані про порушення Страхувальником умов участі у процедурі
торгів з наданням документів, що підтверджують факт настання страхового випадку.

ІНШІ УМОВИ:
Положення цієї Гарантії відповідають умовам Договору та Правил. Інші умови, що не визначені цією Гарантією, регламентуються Договором та Правилами .
СТРАХОВИК
Заступник Голови Правління

ЕЦП

І.А. Вєннікова

