БЕНЕФІЦІАРУ: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Код за ЄДРПОУ 38598277
Місцезнаходження: 49004, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 2
Реквізити банка бенефіціара: Держказначейська служба України м. Київ ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл., МФО 820172,
Адреса банка Бенефіціара: 49000 м. Дніпро вул. Челюскіна 1
БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №3709-19Г
м. Київ

14.06.2019 року

Наш клієнт, Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд Регіон»
(надалі – «Принципал»), місцезнаходження якого:
Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Миру 5 офіс 2, код за ЄДРПОУ 40256216, проінформував нас, АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «РВС БАНК», місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, код банку 339072, код за ЄДРПОУ 39849797
(надалі – «Гарант»), про те, що у відповідь на оголошення про проведення відкритих торгів № UA-2019-05-30-000813-b, ID у ЦБД
ea233b00ba68429682c56a938051b9f8 що розміщено за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-30-000813-b та тендерну документацію
затверджену рішенням тендерного комітету «30” травня 2019 р., які об'явлені Вами – Департамент житлово-комунального господарства та
будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Код за ЄДРПОУ 38598277, Місцезнаходження: 49004, Україна,
Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 2 (надалі – «Бенефіціар»), надав Бенефіціару пропозицію відкритих торгів
на закупівлю «Код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області» де за умовами торгів вимагається надання електронної банківської гарантії (Далі - Гарантія).
Приймаючи до уваги вищевикладене, Гарант цим безвідклично та безумовно зобов'язується виплатити Бенефіціару, на реквізити Бенефіціара,
за першою письмовою вимогою, повну суму що складає 100000,00 грн. (Сто тисяч гривень 00 копiйок), назва валюти – Гривня, цифровий код
валюти – 980, протягом 5 (п’яти) банківських днів після одержання Гарантом письмової вимоги Бенефіціара, в якій буде посилання на одну з
наступних підстав:
а) відкликання тендерної пропозиції Принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні
пропозиції вважаються чинними;
б) не підписання Принципалом, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
в) ненадання Принципалом, який став переможцем процедури торгів, у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону
України «Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні
закупівлі»;
г) ненадання Принципалом, який став переможцем процедури торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання
повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
Гарантійні випадки передбачені тендерною документацією та ч.3 ст.24 Закону України про Публічні Закупівлі від 25.12.2015 № 922-VIII.
Письмова вимога Бенефіціара повинна бути відправлена на поштову адресу Гаранта: Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58
Гарант має право відмовити Бенефіціару в задоволенні його вимог у наступних випадках:
- якщо Вимога по Гарантії надана Банку-Гаранту після закінчення строку дії Гарантії.
Зобов’язання гаранта припиняються на підставі:
- 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;
- завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.
Строк дії Гарантії з 14.06.2019 року до 21.10.2019 включно.
Зміни до умов Гарантії можуть бути внесені лише до часу закінчення строку дії Гарантії. Зміни до тексту банківської гарантії здійснюється за
письмовим погодженням з бенефіціаром. Без згоди Бенефіціара допускається вносити зміни до банківської гарантії щодо збільшення суми банківської
гарантії та продовження терміну 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. Передача Бенефіціаром та/або іншою особою вимоги за Гарантією установі
зв'язку до закінчення останнього дня строку Гарантії не може розцінюватися як своєчасне пред'явлення такої вимоги, якщо така вимога отримана
Гарантом після закінчення строку Гарантії.
Місце складання Гарантії - м. Київ, вул. Сагайдачного 10/5а.
Права по цій Гарантії можуть бути передані третім особам лише за нашою письмовою згодою.
Ця Гарантія підпорядкована законодавству України.
Кваліфіковані електронні підписи накладені за допомогою системи M.E.Doc.
Начальник відділу продажу банківських гарантій
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