ЗМІНИ № 1 до Банківської Гарантії
№ G0119/7305 від 16.01.2019 року
Повідомляємо про внесення змін до умов Банківської гарантії № G0119/7305 від 16.01.2019 року, а саме:

1. Абзац перший викласти в новій редакції : «Ми, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", проінформовані про те, що у відповідь на оголошення від 20 грудня
2018 року про проведення відкритих торгів UA-2018-12-20-003999-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-20-003999-a/ ), згідно Тендерної
документації, затвердженої Рішенням Тендерного комітету, протокол № 111 від 12.12.2018, нова редакція протокол № 1 від 14.01.2019 року, нова
редакція протокол № 2 від 21.01.2019 року на закупівлю: ДК 021:2015 — 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги з
розробки проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р.Дніпро на території м.Нікополь
Дніпропетровської області), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМТЕХ ПРОЕКТ ЕНД СЕРВIС" (ТОВ "ПРОМТЕХ
ПРОЕКТ ЕНД СЕРВIС"), ЄДРПОУ 41425139 (як Учасник), надало Управлiнню Благоустрою Iнфраструктури та Комунального Господарства
Нiкопольської мiської ради, ЄДРПОУ 26136719 (як Замовнику), Пропозицію щодо закупівлі: ДК 021:2015 - 71250000-5 Архітектурні, інженерні та
геодезичні послуги (Послуги з розробки проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони
р.Дніпро на території м.Нікополь), та що умовами відкритих торгів вимагається видача банківської гарантії.»
2. Подовжити термін дії гарантії до 05.07.2019 року включно
3. Змінити МФО банка бенефіціара на: МФО 820172
Всі інші умови гарантії № G0119/7305 від 16.01.2019 року залишаються без змін.

Підписано в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпро «24» січня 2019 р.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ДОКУМЕНТАРНИХ І ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

КОВАЛЕНКО О.С.

По перевірочному коду J0115OD79A06F на офіційній сторінці АТ КБ "ПРИВАТБАНК" pb.ua/garant також можна завантажити: для електронної гарантії - оригінал;
для гарантії, наданої на папері - скан-копію
Цю гарантію підписано з використанням електронного цифрового підпису. Достовірність підпису можна перевірити на сторінці Акредитованого центру сертифікації
ключів АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за посиланням .
ЕЦП оформлено у програмному комплексі центру сертифікації ключів АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

