Гарантія №IG/191025/001
м. Київ
«05» липня 2019 року
Наш клієнт, Товариство з обмеженою відповідальністю «Карл Шторц Україна» (надалі – «Принципал»,
«Учасник»), місцезнаходження якого: Україна, 04210, м. Київ, Оболонська Набережна, будинок 15, корпус 3 ЛІТ.А, код за
ЄДРПОУ 34613605, проінформував нас, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» (Головний офіс), юридична і фактична
адреса: Україна, 01033, вул. Жилянська, 43, код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ 21685166 (надалі - «Гарант»), про те,
що згідно з оголошенням UA-2019-06-27-000766-b, оприлюднене на авторизованій уповноваженим органом електронній
системі закупівель Prozorro «27» червня 2019 р., ID: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000766-b, Вами,
Міністерством оборони України, проспект Повітрофлотський, 6, м. Київ, 03168, (надалі - «Бенефіціар»), банк Бенефіціара
– Державна казначейська служба України в м. Києві, вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01014, МФО 820172,
р/р № 37118201003192 проводяться відкриті торги щодо закупівлі «Устаткування для операційних блоків (33160000-9)
(Артроскопічна стійка)» та Принципал надав Бенефіціару тендерну пропозицію за предметом закупівлі «Устаткування для
операційних блоків (33160000-9) (Артроскопічна стійка)», та що Бенефіціаром вимагається видача електронної
банківської гарантії.
Беручи до уваги вищевикладене, Гарант зобов’язується виплатити Бенефіціару суму, що складає
78 600 грн. 00 коп.
(Сімдесят вісім тисяч шістсот гривень, 00 копійок),
валюта платежу - українська гривня (UAH),
протягом 5 (п’яти) банківських днів після одержання Гарантом викладеної українською мовою та підписаної
уповноваженою особою письмової вимоги Бенефіціара, в якій Бенефіціар заявляє про те, що Принципал не виконав свої
зобов’язання, що передбачаються його пропозицією, у таких випадках:
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 Принципалом, який став переможцем процедури торгів, у строк, визначений в абзаці другому частини
третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання Принципалом, який став переможцем процедури торгів, забезпечення виконання договору про
закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення
передбачено Документацією.
Загальна сума цієї Гарантії залишається незмінною.
Письмова вимога Бенефіціара повинна бути надана на адресу Гаранта: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська,
43, до уваги «Відділу документарних операцій», Україна, до закінчення строку дії Гарантії.
Зобов’язання Гаранта за цією Гарантією припиняються на підставі:
1) сплати Бенефіціару загальної суми цієї Гарантії;
2) закінчення строку, на який видана Гарантія;
3) відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією
4) закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в Документації;
5) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;
6) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
7) закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали
тендерні пропозиції.
Гарантія набуває чинності «05» липня 2019 р. і діє по «12» листопада 2019 р., включно.
Зміни вносяться за письмовим погодженням з Бенфіціаром, Принципалом та Гарантом до часу закінчення строку
дії гарантії.
Ця Гарантія цілком і автоматично втрачає свою силу після закінчення строку її дії, незалежно від того, чи була вона
нам повернута чи ні. Наші зобов’язання по цій Гарантії припиняються із закінченням строку Гарантії.
Права по цій Гарантії можуть бути передані третім особам лише за нашою письмовою згодою.
Ця Гарантія оформлена в електронній формі, підписана шляхом накладання електронних цифрових підписів
Гаранта та електронної печатки Гаранта, що мають рівну юридичну силу документу на паперовому носії,
підписаного власноручними підписами уповноважених осіб Гаранта із відбитком печатки Гаранта.
Електронні цифрові підписи накладено за допомогою програмного комплексу користувача центру сертифікації
ключів «ІІТ Користувач ЦСК-1». Перевірку електронних цифрових підписів Гаранта можна здійснити на
офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України за посиланням:
http://czo.gov.ua/verify.
За та від імені Гаранта:
Морозов Ю. В.
Начальник відділу документарних операцій
(на підставі довіреності № 174 від 04.03.2019)
Тюріна Г. О.
Провідний економіст відділу документарних операцій
(на підставі довіреності № 153 від 13.04.2018)
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