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БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № GRI________ 
 

1. Реквізити 

Дата видачі "__" _________ 2022 року 

Місце складання м. Київ 

Повне найменування 

гаранта 

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" 

код за ЄДРПОУ 14305909, код МФО 300335 

адреса місцезнаходження та поштова адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. 

Лєскова, буд. 9 

адреса електронної пошти: trade.finance@raiffeisen.ua 

SWIFT-адреса: AVALUAUKXXX 

Повне найменування 

принципала 

_(повна назва)_ 

код за ЄДРПОУ _____________/ІПН _____________ 

адреса місцезнаходження: _країна_, _індекс_, м. ______, вул. _________, __ 

Найменування бенефіціара _(повна назва)_ 

код за ЄДРПОУ _____________ 

адреса місцезнаходження: _країна_, _індекс_, м. ______, вул. _________, __ 

Категорія:  

Сума гарантії __(сума цифрами та валюта)__ (сума прописом та валюта) 

Назва валюти, у якій 

надається гарантія 

гривня, коди валюти: 980, UAH 

Дата початку строку дії 

гарантії (набрання чинності) 

Дата видачі 

Дата закінчення строку дії 

гарантії, якщо жодна з 

подій, передбачених у 

пункті 4 форми, не настане 

"__" _________ 2022 року включно 

Номер оголошення про 

проведення конкурентної 

процедури закупівлі 

UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X на вебсайті інформаційно-телекомунікаційної 

системи «PROZORRO» 

Інформація щодо тендерної 

документації  

дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація; 

назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з 

оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі  

Відомості про договір, 

відповідно до якого 

видається гарантія 

 

 

2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі 

відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон). 

 

3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов'язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 

банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі - 

вимога). 

 

Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії 

гарантії. 

Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на 

SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та 

повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. 

mailto:trade.finance@raiffeisen.ua
https://ips.ligazakon.net/document/view/t150922?ed=2020_12_02
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Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою 

бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. 

 

Вимога повинна містити посилання на дату видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов 

(підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов'язань, передбачених його тендерною 

пропозицією: 

 

- відкликання тендерної пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, 

протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 

- непідписання принципалом, який став переможцем тендеру, договору про закупівлю; 

- ненадання принципалом, який став переможцем тендеру, забезпечення виконання договору про закупівлю 

після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення 

передбачено тендерною документацією; 

- ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), 

у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, 

установлених статтею 17 Закону. 

 

4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до 

настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше: 

- сплата бенефіціару суми гарантії; 

- отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов'язань за цією гарантією; 

- отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується 

відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме: 

- закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній 

документації; 

- укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім 

переговорної процедури закупівлі); 

- відкликання принципалом тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 

- закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні 

пропозиції. 

 

5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов'язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення 

гаранта від зобов'язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів: 

- на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі 

наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову 

адресу гаранта; 

- у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту 

разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями 

документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара. 

 

6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають 

невід'ємною частиною цієї гарантії. 

 

7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. 

 

Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України. 

Зобов'язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. 

 

Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованих 

електронних підписів, що прирівняні до власноручних підписів уповноважених осіб гаранта. 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t150922?ed=2020_12_02&an=1295
https://ips.ligazakon.net/document/view/t150922?ed=2020_12_02&an=1274
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Підписи уповноважених осіб Банку-гаранта: 

 

  

 
Кваліфікований(-і) електронний(-і) підпис(-и) додано за допомогою ПЗ "ІІТ Користувач ЦСК-1". Для перевірки кваліфікованого (-

их) електронного(-их) підпису(-ів) відвідайте офіційний вебсайт Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової 

трансформації України (https://czo.gov.ua/), перейдіть за посиланням "Довірчі послуги", "Перевірити підпис" 

(https://czo.gov.ua/verify) та скористайтеся онлайн сервісом перевірки кваліфікованого електронного підпису для електронних 

документів. Рекомендується використовувати останню версію Internet Explorer або Microsoft Edge. 

 

 

 

https://czo.gov.ua/
https://czo.gov.ua/verify

