
Додаток № 1
до Положення про порядок видачі Висновку щодо 
відповідності гарантії наданої  учасником тендерної 
закупівлі вимогам Уніфікованих правил для гарантій 
за вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
На засіданні Правління Асоціації
«Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати»
«___» _________________2018 року

_______________________________

м.п. 
__________________________
найменування органу, установи
__________________________
та закладу афілійованного ICC Ukraine
__________________________
поштова адреса,
__________________________
телефон, факс

Висновок щодо відповідності гарантії, наданої учасником тендерної закупівлі, вимогам 
Уніфікованих правил для гарантій за вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року

від ___________ 201__ р.                                                                                                   № ___________________

1. __________________________________________________________________________________________
найменування і реквізити нормативного документа на діяльність з видачі Гарантій

2. __________________________________________________________________________________________
назва фінансової установи, її реквізити

3. Фінансова гарантія __________________________________________________________________________
повна назва

відповідає вимогам Уніфікованих правил для гарантій за вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року

Допускається до застосування _________________________________________________________________
сфера, галузь застосування

4. Ким представлена _________________________________________________________________________
назва організації

____________________________________________________________________________________________

5. Супровідні документи ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
перелічити згідно з п.5.1 Положення

Висновок ___________________________________________________________________________
найменування афілійованної ICC Ukraine організації/установи

дійсний до __________________________________________________________________________
строк дії

Експерт(и) ________________________________
                                              прізвище, ім'я, по батькові
                   ________________________________
                                                          підпис, печатка

Голова Комісії ICC Ukraine
з прозорості публічних закупівель _________________________
                                                                                             прізвище, ім'я, по батькові
                                                           _________________________
                                                                                                             підпис



Додаток № 2
до Положення Положення про порядок видачі Висновку
щодо відповідності гарантії наданої учасником тендерної 
закупівлі вимогам Уніфікованих правил для гарантій за 
вимогою (URDG 758) у редакції МТП 2010 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
На засіданні Правління Асоціації
«Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати»

«___» _________________2018 року

_______________________________

м.п.
__________________________
найменування органу, установи
__________________________
та закладу афілійованного ICC Ukraine
__________________________
поштова адреса,
__________________________
телефон, факс

Висновок щодо відповідності гарантії закордонної фінансової установи, наданої учас-
ником тендерної закупівлі, вимогам Уніфікованих правил для гарантій за вимогою 

(URDG 758) у редакції МТП 2010 року

від ___________ 20___ р.                                                                                                   № ___________________

1. __________________________________________________________________________________
висновок представництва ICC в країні находження та діяльності фінансової установи

2. __________________________________________________________________________________
реквізити закордонної фінансової установи

3. __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
документація на Гарантію;

____________________________________________________________________________________
дані контракту, найменування і реквізити нормативного документа на діяльність з видачі Гарантій

____________________________________________________________________________________
фінансовою установою

4. Фінансова гарантія відповідає вимогам Уніфікованих правил для гарантій за вимогою (URDG 758) у редакції 
МТП 2010 року
5. __________________________________________________________________________________

досліджені показники, назва нормативних документів
____________________________________________________________________________________

6. Допускається до застосування _________________________________________________________
сфера, галузь застосування

7. Ким представлена ___________________________________________________________________
назва підприємства/організації

____________________________________________________________________________________

8. Супровідні документи ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
перелічити згідно з п.5.2 Положення



Висновок ___________________________________________________________________________
найменування афілійованної ICC Ukraine організації/установи

дійсний до __________________________________________________________________________
строк дії

Експерт(и) ________________________________
                                              прізвище, ім'я, по батькові
                   ________________________________
                                                          підпис, печатка

Голова Комісії ICC Ukraine
з прозорості публічних закупівель _________________________
                                                                                             прізвище, ім'я, по батькові
                                                           _________________________
                                                                                                             підпис


