ПРИНЦИПАЛ:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОБЛПАЛИВО»,
код за ЄДРПОУ 30514975
Адреса: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70/1
БЕНЕФІЦІАР:
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ»
код за ЄДРПОУ 26418688
Адреса : 68643,Одеська обл, Ізмаїльський район, с. Кам’янка, вул. Успенська, 95А
НАЗВА БАНКА БЕНЕФІЦІАРА ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011
Адреса: 65023, м.. Одеса, вул. Садова,1 а
р/р бенефіціара: р/р 37328008019963
БАНК-ГАРАНТ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КО, МЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, ЄДРПОУ 14360570
ВАЛЮТА ГАРАНТІЇ: UAH - Українська гривня (980)
ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ: UAH - Українська гривня (980)
СУМА ГАРАНТІЇ: UAH 39 750,00 (тридцять дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.)
ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ: до 24.12.2017 року включно

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № G0917/8661
Ми, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", проінформовані про те, що згідно Оголошенню про проведення відкритих торгів
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-08-000871-a та Тендерній документації на закупівлю товарів за процедурою
відкритих торгів що до предмету закупівлі: ДК 021:2015 код 09110000-3-”Тверде паливо” (вугілля кам’яне), затвердженої
Рішенням тендерного комітету (Протокол №47 від 07.09. 2017 р.), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОБЛПАЛИВО», ЄДРПОУ 30514975, (як Учасник) надав КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ
«ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, ЄДРПОУ 26418688 (як Замовнику), пропозицію щодо
закупівлі товару за предметом закупівлі: 09110000-3-”Тверде паливо” (вугілля), та що умовами відкритих торгів вимагається
видача банківської гарантії.
На цій підставі ми, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", беремо на себе безвідкличні, безумовні зобов'язання негайно
сплатити Вам суму в розмірі UAH 39 750,00 (тридцять дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.) за Вашою першою
письмовою вимогою платежу з посиланням на те, що Учасник не виконав своїх зобов'язань, передбачених його
Пропозицією, а саме у разі:
-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 переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIIІ "Про публічні закупівлі", документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею
17 цього Закону;
- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання
повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
Така письмова вимога відсилається за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", Департамент документарних і вексельних операцій.
Термін дії цієї гарантії минає, якщо цей документ навіть не повернено, до 24.12.2017 року включно, якщо тільки
Ваша письмова вимога за цією гарантією згідно з вищезгаданими умовами не надійде до нас до цього дня.
Передання прав за цією гарантією можливе тільки за нашою згодою.
Сума гарантії залишається незмінною до закінчення терміну її дії або до її оплати банком згідно Вашої вимоги платежу.
Внесення змін до тексту банківської гарантії, включаючи умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії (у разі потреби)
та умови щодо зменшення/збільшення терміну дії гарантії (у разі потреби), здійснюється за письмовим погодженням між
принципалом, бенефіціаром та банком-гарантом.
Ця Гарантія підпадає під дію та тлумачиться у відповідності із законами України.
Складено та підписано в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса, “22” вересня 2017 року
Регіональний менеджер з просування послуг
корпоративним VIP-клієнтам
Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Григор’єв В.С.

Унікальний перевірочний код справжності цієї гарантії: H0921ODVKA2KD. Перевірити справжність гарантії можна на офіційній
сторінці ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" pb.ua/garant. Цю гарантію підписано з використанням електронного цифрового підпису. Достовірність
підпису можна перевірити на сторінці Акредитованого центру сертифікації ключів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за посиланням. Це ЕЦП
оформлене у програмному комплексі центру сертифікації ключів АЦСК ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

