Вих.№ 16-48545
від 22.09.2017
Місце надання: м. Одеса
Дата надання: 22.09.2017 р.
Філії «Центр забезпечення виробництва» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
Україна, 03049 м. Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15
Код ЄДРПОУ: 40081347
Банківська гарантія № 16-48545
Відносно відкритих торгів, (ідентифікатор в електронній системі публічних закупівель ProZorro № UA-2017-08-17-000183-b),
які проводить Філія «Центр забезпечення виробництва» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», іменоване надалі
«Бенефіціар», ми були проінформовані, що наш клієнт, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕМЕНТ
НАФТА» (адреса: Україна, 01010, м. Київ, Хрестовий провулок, буд. 2, офіс 404, код ЄДРПОУ 39564815), іменоване надалі
«Принципал», направило Бенефіціару свою пропозицію щодо постачання дизельного палива (код ЄЗС Нафта і дистиляти 09130000-9),
іменовану надалі «Пропозиція».
Ми також розуміємо, що відповідно до інструкцій учасникам торгів, приведеним у тендерній документації, затвердженої
рішенням тендерного комітету Бенефіціара, Принципал зобов'язаний надати банківську гарантію на користь Бенефіціара в сумі UAH
6 758 700,00 (Шість мільйонів сімсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот) гривень 00 копійок у забезпечення своїх зобов'язань як учасника
торгів.
Сума даної банківської гарантії становить UAH 6 758 700,00 (Шість мільйонів сімсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот) гривень 00
копійок.
Враховуючи вищезазначене, ми, Акціонерний банк «Південний», зареєстрований за адресою: Україна, 65059, м. Одеса, вул.
Краснова, 6/1, іменований надалі «Гарант», цим безвідклично зобов'язуємося виплатити протягом 5 робочих днів Бенефіціару суму у
розмірі UAH 6 758 700,00 (Шість мільйонів сімсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот) гривень 00 копійок за першою письмовою вимогою
Бенефіціара, в якій стверджується, що:
 Принципал відкликав свою Пропозицію після закінчення строку її подання, та/або
 Принципал, який став переможцем торгів, не підписав договір про закупівлю, та/або
 Принципал, який став переможцем торгів не надав у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону
України «Про публічні закупівлі», документи що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону
України «Про публічні закупівлі», та/або
 Принципал, який став переможцем торгів не надав забезпечення виконання договору про закупівлю після оприлюднення
наміру укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
Платіжні реквізити Бенефіціара: м. Київ, 03110, Олексіївська 13, ТВБВ №10026/084 філії – Головне управління по м. Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, р/р №26006300148368, код ЄДРПОУ 40081347, Філія «Центр забезпечення
виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»).
Термін дії гарантії – по «29» січня 2018 р., і будь-яка письмова вимога Бенефіціара на оплату має бути отримана Гарантом за
адресою: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, не пізніше 16.00 годин за Київським часом цієї дати.
Зобов'язання Гаранта перед Бенефіціаром припиняється у разі:
 сплати Гарантом суми, на яку видано цю гарантію; або
 закінчення строку дії цієї гарантії; або
 укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру, що підтверджується листом Принципала
та/або Бенефіціара до Гаранта, дані якого повинні відповідати відомостями з веб-сайту https://prozorro.gov.ua; або
 відкликання тендерної пропозиції Принципалом до закінчення строку її подання, що підтверджується листом Принципала
та/або Бенефіціара до Гаранта, дані якого повинні відповідати відомостями з веб-сайту https://prozorro.gov.ua, або
 закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні
пропозиції, що підтверджується листом Принципала та/або Бенефіціара до Гаранта, дані якого повинні відповідати
відомостями з веб-сайту https://prozorro.gov.ua; або
 відмови Бенефіціара від своїх прав за цією гарантією шляхом подання Гаранту письмової заяви про звільнення Гаранта від
обов'язків за цією гарантією.
Відповідальність Гаранта перед Бенефіціаром за цією банківською гарантією обмежується сумою, на яку вона видана.
Ця гарантія є безвідкличною, вона не може бути змінена чи відкликана Гарантом, самостійно або за заявою Принципала, без
письмової згоди Бенефіціара. Без згоди Бенефіціара допускається вносити зміни до банківської гарантії щодо збільшення суми
банківської гарантії та продовження терміну дії гарантії.
Максимальна сума гарантії зменшується на кожну суму, сплачену Гарантом по цій гарантії.
Ця гарантія є непередаваною і не може бути переуступлена без попередньої згоди зі сторони Гаранта.
Ця гарантія надається в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису уповноваженої особи Гаранта
(разом – ЕЦП Гаранта) за допомогою офіційного сайту Міністерства юстиції України http://czo.gov.ua.
Усі суперечки, що виникають у зв'язку з цією гарантією, розв’язуються відповідно до діючого законодавства України.
Директор кредитного департаменту
Акціонерного банку «Південний»
(довіреність від 27.07.2017р. №191077)
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Тел. (0482) 30-70-19
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