
 
Дата видачі: «__» __________ 20__ р.   

Місце складання: Україна, місто Львів 

 
БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № [_______] 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

ПРИНЦИПАЛ: [Зазначається повне найменування (ПІБ – для фізичної особи) Принципала, код ЄДРПОУ 
(ІПН - для фізичної особи) ] 

БЕНЕФІЦІАР:  [Зазначається повне найменування (ПІБ – для фізичної особи) Бенефіціара, код ЄДРПОУ 
(ІПН - для фізичної особи) ] 

РАХУНОК БЕНЕФІЦІАРА:  

БАНК БЕНЕФІЦІАРА:   

БАНК-ГАРАНТ: Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів» (скорочена назва АТ АКБ 
«ЛЬВІВ»); код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268; адреса: 79008, м. Львів, вул. Сербська 1 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:  

ІДЕНТИФІКАТОР 
ЗАКУПІВЛІ 

 

ВАЛЮТА ГАРАНТІЇ: UAH – українська гривня (980)  

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ: UAH – українська гривня (980) 

СУМА ГАРАНТІЇ:  UAH _________,00 (   _           сума прописом           грн. 00 копійок) 

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ 
ГАРАНТІЇ:  

 «__» __________ 20__ року (__________дата прописом_______________). 

 
АТ АКБ «Львів» (надалі - ГАРАНТ), проінформований про те, що  ПРИНЦИПАЛ (надалі також - Учасник) подає свою 

пропозицію для участі у процедурі відкритих торгів, що проводиться БЕНЕФІЦІАРОМ, згідно Тендерної документації відкритих 
торгів на закупівлю Предмета закупівлі  (надалі – Торги), що  затверджена на засіданні тендерного комітету  та розміщена в 
електронній системі закупівель prozorro.gov.ua, (надалі - Тендерна документація). 

Беручи до уваги вищенаведене та вимоги Тендерної документації, ми, ГАРАНТ, безвідклично та безумовно гарантуємо 
сплатити БЕНЕФІЦІАРУ суму гарантії, протягом п’яти банківських днів після отримання ГАРАНТОМ оригіналу письмової 
вимоги БЕНЕФІЦІАРА про сплату за цією  Гарантією, у таких випадках: 
 відкликання тендерної пропозиції Учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом 

якого тендерні пропозиції вважаються чинними; 
 не підписання Учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; 
 ненадання Учасником, який став переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону 

України «Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 
частини першої статті 17 цього Закону; 

 ненадання Учасником, який став переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після 
отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною 
документацією. 

Письмова вимога повинна бути підписана уповноваженою особою БЕНЕФІЦІАРА, скріплена печаткою 
БЕНЕФІЦІАРА, містити посилання на номер та дату цієї Гарантії та містити опис порушення вчиненого ПРИНЦИПАЛОМ, а 
саме, посилання на один із вищенаведених випадків. Письмова вимога має бути надіслана ГАРАНТУ рекомендованим 
листом через банк БЕНЕФІЦІАРА, який засвідчить, що наявні підписи по даній вимозі є дійсними, мають юридичну силу та 
законне відношення до БЕНЕФІЦІАРА, яка повинна бути передана через банк БЕНЕФІЦІАРА. 

Ця Гарантія є чинною з дати її видачі та припиняється:  
1. у день сплати ГАРАНТОМ суми, на яку видана ця Гарантія, або  
2. настання ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ, або 
3. у день одержання ГАРАНТОМ від БЕНЕФІЦІАРА письмової заяви БЕНЕФІЦІАРА про звільнення ГАРАНТА від обов’язків за 
цією гарантією,   
4. у день одержання ГАРАНТОМ повідомлення ПРИНЦИПАЛА, що підтверджується відповідною інформацією на авторизованій 
уповноваженим органом електронній системі закупівель https://prozorro.gov.ua про: 

4.1. укладення договору про закупівлю з іншим учасником, що став переможцем Торгів; або 
4.2. ненадання або відкликання ПРИНЦИПАЛОМ Тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; або 
4.3. закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним із учасників, які подали тендерні 

пропозиції, або, якщо Торги не відбулися, або ПРИНЦИПАЛ не взяв участі в закупівлі; або 
4.4. внесення після дати надання Гарантії змін до Тендерної документації щодо розміру суми банківської гарантії та строків 

(термінів) проведення Торгів; залежно від того, що сталося раніше. 
Вимога про сплату за цією Гарантією повинна бути представлена БЕНЕФІЦІАРОМ в Акціонерне товариство 

Акціонерно-комерційний банк «Львів» за адресою: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1 до ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ГАРАНТІЇ. 
Будь-які вимоги, повідомлення або інші документи, пов’язані з цією Гарантією та пред’явлені ГАРАНТУ після 

припинення дії цієї Гарантії, виконуватися ГАРАНТОМ не будуть. При цьому, ГАРАНТ не несе відповідальності за затримки 
в наданні підтверджуючих документів з вини пошти, а також затримки інших юридичних чи фізичних осіб при оформленні 
відповідних документів.  

Внесення змін до цієї Гарантії здійснюється за письмовим погодженням між ПРИНЦИПАЛОМ, БЕНЕФІЦІАРОМ та 
ГАРАНТОМ. 

Передача прав за цією Гарантією можлива виключно за згодою ГАРАНТА. 
Ця Гарантія підпадає під дію та тлумачиться у відповідності до законодавства України.  

 
 

________[посада]____________                ___[Прізвище та ініціали підписанта]_________ 
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