Додаток VІІ
до тендерної документації

ВИМОГИ ДО БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ
(ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ)
1. Оригінал банківської гарантії може бути оформлений у паперовому або електронному
вигляді та має бути переданий бенефіціару не пізніше дати укладання договору про закупівлю
(далі - договір) в порядку визначеному в п. 25 Положення про порядок здійснення банками
операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою
Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639.
Оригінал банківської гарантії в електронному вигляді має бути виданий з дотриманням
вимог законодавства про електронний документообіг та електронний цифровий підпис і містити
електронний цифровий підпис уповноваженої особи банку-гаранта (ЕЦП) згідно вимог
Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженого
Постановою Правління Національного банку України від 14.08.2017 року № 78, а також має
містити інформацію, необхідну для перевірки цього ЕЦП (зазначення електронних ресурсів,
посилань на них, шляхів, способів перевірки ЕЦП, назви програмного комплексу, який
застосовано банком-гарантом при оформленні ЕЦП тощо).
2. Вимоги до банків-гарантів/контргарантів, гарантії/контргарантії яких застосовуються при
забезпеченні виконання договору:
2.1. Банк-гарант/контргарант не може бути включеним до переліку юридичних осіб, щодо
яких державними органами України, США або країн ЄС застосовано спеціальні економічні чи
інші обмежувальні санкції;
2.2. Банк-гарант має бути резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано
володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку або який має довгостроковий кредитний
рейтинг за національною шкалою не нижче "uaAA" (у випадку 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));
2.3. Банк-контргарант може бути, як резидентом України, так і нерезидентом України. Якщо
банк-контргарант є нерезидентом України, такий банк-контргарант повинен мати кредитний
рейтинг однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P не нижче підвищеного інвестиційного
класу (А-, або вищий). При цьому згідно вимог п. 69, п.71 Положення про порядок здійснення
банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою
Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639, перевірку достовірності
контргарантії, аналіз рейтингу, фінансового стану банку-контргаранта здійснює банк-гарант
(резидент).
3. Банківськa гарантія має бути безвідкличною та безумовною.
4. Реквізити банківської гарантії повинні відповідати вимогам чинного законодавства
України, умовам цієї тендерної документації, зокрема банківська гарантія повинна містити
реквізити, зазначені в п. 26 Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління Національного банку
України від 15 грудня 2004 року № 639, а також містити такі інші умови:
- посилання на цю тендерну документацію, назву предмету закупівлі, номер оголошення про
проведення процедури закупівлі, оприлюдненого в електронній системі закупівель;
- назву банку бенефіціара - його назву та адресу, SWIFT-код (BIC kod) або номер телекса
(зазначається за потребою);
- повну назву банку-гаранта, із зазначенням головного чи/або центрального управління,
іншого структурного підрозділу банку, офіційного місцезнаходження, МФО та ідентифікаційного
кода/номера;
- назву валюти, в якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної
валюти, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого
Постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34;
- безвідкличне та безумовне зобов'язання банку-гаранта сплатити протягом 5 (п'яти)
банківських днів будь-яку суму в межах суми гарантії за першою письмовою вимогою
бенефіціара, за умови, що в тексті вимоги буде посилання на порушення принципалом будь-яких

зобов'язань, передбачених Договором, без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою
вимогу;
- умови про те, що внесення змін до тексту банківської гарантії здійснюється за письмовим
погодженням між принципалом, бенефіціаром та банком-гарантом;
- вказівку на безвідкличність банківської гарантії та неможливість передачі іншій особі права
вимоги до банку-гаранта без попередньої його згоди.
4. Текст банківської гарантії не може містити:
- умов щодо набрання гарантією чинності за обставин, настання яких бенефіціар не може
встановити;
- умов про зменшення відповідальності банку-гаранта в будь-якому випадку (окрім випадків,
якщо вимога замовника (бенефіціара) не відповідає умовам гарантії або мало місце прострочення
подання вимоги);
- умов про ускладнення процедури оплати банком-гарантом суми, на яку видано гарантію
(додаткового підтвердження повноважень підписанта, отримання будь-яких підтверджень щодо
правомірності стягнення забезпечення тендерної пропозиції тощо);
- умов, які не відповідають або суперечать вимогам тендерної документації, договору;
- додаткових, ніж визначено законом та текстом банківської гарантії, умов припинення
зобов’язань банку-гаранта;
- умов про можливість відкликання банківської гарантії банком-гарантом.
5. Примірна форма банківської гарантії:
Банківська гарантія № _____
(забезпечення виконання договору)
Місце складання _______________

Дата видачі __________

(назва міста)

(дата)

Ми, __________________________________________________________________________

(організаційно-правова форма банку-гаранта, його повна назва, із зазначенням головного чи/або центрального управління, іншого структурного
підрозділу банку),

МФО _________, код ЄДРПОУ __________ - офіційне місцезнаходження за адресою: ________
(зазначається номер)

(зазначається номер)

(індекс)

м. _________, вул._______________, буд.____, банківська ліцензія № ___________ від __________,
(назва міста)

(назва вулиці)

(номер будинку)

(номер ліцензії)

(дата)

(надалі - Гарант), в особі ___________________________________________________________,
(посада, ПІБ)

що діє на підставі ___________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи посадової особи Гаранта)

були повідомлені про те, що:
- _____________________________________________________________________________
(повне найменування принципала, місцезнаходження)

код ЄДРПОУ __________ (надалі - Принципал), є учасником публічної закупівлі _____________,
(зазначається код ЄДРПОУ принципала)

(назва процедури закупівлі)

проведеної Акціонерним товариством "Укртрансгаз" в особі філії "Оператор газотранспортної
системи України", код ЄДРПОУ 41635376, місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1
(надалі
Бенефіціар),
згідно
з
оголошенням
про
проведення
процедури
__________________________________ № _____________________________________
(вид процедури закупівлі)

(номер оголошення процедури закупівлі)

оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу «___» _________ 201_ року, та тендерною
(дата)

документацією в останній редакції, затвердженою рішенням тендерного комітету Бенефіціара від
«__» ______ 201_ року протокол № ________, (надалі - Тендерна документація);
(дата)

(номер протоколу)

- Принципал був визнаний Бенефіціаром переможцем Тендеру згідно з протоколом розгляду
тендерних пропозицій тендерного комітету Бенефіціара від «__» _____ 201_ року № __________;
(дата)

(номер протоколу)

- Принципал згідно з умовами Тендеру укладає з Бенефіціаром Договір про закупівлю на
суму _____________,___ грн. (надалі - Договір);
(зазначається валюта, сума)

- згідно умов Тендерної документації Принципал не пізніше дати укладання Договору
зобов’язаний надати банківську гарантію у розмірі ______ % вартості Договору в забезпечення
(зазначається розмір відсотків)
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виконання Принципалом Договору.
З огляду на викладене вище, Гарант цим надає Бенефіціару безвідкличну та безумовну
гарантію, (надалі - Гарантію) та приймає на себе безвідкличне і безумовне зобов’язання сплатити
Бенефіціару будь-яку суму, в розмірі ____________ _________________ (___________________)
(валюта платежу)

(сума цифрами)

(сума прописом)

(надалі - Сума Гарантії) протягом п’яти банківських днів після одержання письмової вимоги
Бенефіціара (надалі - Вимога), без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою Вимогу,
без подання будь-яких інших документів, крім Вимоги, або виконання будь-яких інших умов.
Вимога Бенефіціара про здійснення Виплати має бути виписана на бланку Бенефіціара та
має містити:
- посилання на номер і дату цієї Гарантії;
- повідомлення про невиконання/неналежне виконання Принципалом зобов’язань за
Договором, забезпечених цією Гарантією;
- підписи уповноважених осіб Бенефіціара та відбиток печатки Бенефіціара, посилання на
номер та дату цієї Гарантії;
- платіжні реквізити для перерахування суми, що вимагається за Гарантією.
Виплата здійснюється шляхом перерахування Суми Гарантії на розрахунковий рахунок
Бенефіціара, зазначений у Вимозі.
Сума Гарантії залишається незмінною до моменту виплати Гарантом за Вимогою
Бенефіціара Суми Гарантії.
Ця гарантія набуває чинності з дати її видачі Гарантом.
Строк дії Гарантії - до «___» ________ 201_ року включно, і будь-яка Вимога за Гарантією
(дата)

має бути отримана Гарантом не пізніше ____:____ годин за Київським часом цієї дати. Після
(зазначається час)

___:___ год. «___» _________ 201_ року Гарантія припиняє дію. Оригінал Вимоги повинен бути
(зазначається час)

(дата)

надісланий:
- листом з оголошеною цінністю з описом вкладення або кур’єрською поштою на адресу
Гаранта ____________________________________________________________________________,
(адреса Гаранта для надсилання Вимоги)

разом із карткою Бенефіціара із зразками підпису особи, що підписала Вимогу, та відбитка
печатки Бенефіціара, завіреною нотаріально або Державною казначейською службою України;
АБО
- на зазначену вище адресу Гаранта через банк Бенефіціара, який підтвердить дійсність
підписів та печатки на Вимозі та повноваження представника Бенефіціара на підписання Вимоги
шляхом відправки Гаранту автентичного SWIFT-пoвiдoмлeння формату МТ799 з посиланням на
реквізити Гарантії та Вимоги.
Ця Гарантія забезпечує виконання Принципалом Договору.
Ця Гарантія видана на користь Бенефіціара і права вимоги по ній не можуть бути передані
третій особі без попередньої письмової згоди Гаранта.
У разі порушення Гарантом своїх обов`язків за цією Гарантією його відповідальність не
обмежується сумою, на яку видано дану Гарантію. За невиконання або неналежне виконання
Гарантом своїх зобов`язань за цією Гарантією щодо перерахування коштів згідно з Вимогою
Бенефіціара, Гарант сплачує Бенефіціару пеню, в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від розміру
невиконаних або неналежно виконаних зобов’язань Гаранта за цією Гарантією, за кожний день
прострочення платежу.
Внесення змін до тексту цієї Гарантії здійснюється за письмовим погодженням між
Принципалом, Бенефіціаром та Гарантом, в порядку та на умовах, визначених Положенням про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах,
затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року
№ 639.
Ця Гарантія регулюється законодавством України.
Ця Гарантія повинна бути повернена Гаранту у випадку непотрібності або коли термін її дії
закінчиться - у залежності від того, яка з цих подій відбудеться раніше.
_________________________

________________ /_______________/

(посада, назва банку)

(підпис)

м.п.
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(П.І.Б.)

