Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымында
бланкілік тендерлік кепілдікті ұсыну рәсіміне
4 Қосымша
Бланкілік тендерлік кепілдігін беру өтінішінің типтік үлгісі
Мақұлданды/
Одобрено:____________

(Банк Филиалының уәкілетті тұлғаның аты-жөні,
лауазымы/Должность, ФИО уполномоченного лица
Филиала Банка)

Бланкілік тендерлік кепілдігін беруге өтініш/Заявление на предоставление
бланковой тендерной гарантии
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ филиалы
__________ қ./Филиал ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан) г. ___________.

Kүні/Дата ____ ______________ 20___ ж./г.

Өтініш беруші: атауы, мекенжайы, БСН/
Заявитель: наименование, адрес, БИН

Бенефициар: атауы, мекенжайы, БСН/
Бенефициар: наименование, адрес, БИН

Бенефициар Банкі және Бенефициар шотының № (белгілі болған жағдайда)/ Банк
Бенефициара и № счета Бенефициара (если известен)
Банк кепілдігін беруіңізді сұраймыз/
Просим
предоставить
банковскую
гарантию:
конкурсқа қатысуға/на участие в конкурсе
Банк кепілдігі/Банковская гарантия №
______________

Кепілдік сомасы және валютасы (санмен және
жазумен)/ Сумма и валюта гарантии (цифрами и
прописью)

Конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімі:
20__ж._____бастап 20__ж.___дейін/ Срок
действия конкурсной заявки:
с __ ____ 20___ г. по __ _____20__г.

Жалпы өтінім сомасы/ Общая сумма заявки:

Кепілдіктің қолданылу мерзімі (қажеттісін көрсету
керек)/ Срок действия гарантии (нужное
указать):
20__ж._____бастап 20__ж.___дейін/ Гарантии с
__ ____ 20___ г. по __ _____20__г.

Лоттың (-тар), конкурстьң толық атауы/
Конкурстық құжаттама: № және
Полное наименование конкурса, лота (-ов): күні/ Конкурсная документация: №
и дата
Кепілдікті шығару/Выпустить гарантию:
□ бенефициарға беру ушін Өтініш берушінің байланыстырушы тұлғасына беру немесе қолма-қол
беру/нарочно и передать контактному лицу Заявителя для передачи бенефициару
□ бенефициарға мекенжайы бойынша қолма-қол беру және беру/нарочно и передать
бенефициару по адресу
Ерекше шарттары:/Особые условия:
1)үшінші тұлға үшін кепілдікті шығару/ Выпустить гарантию за третье лицо
____________________(атауы, мекенжайы, СТН, БСН/ наименование, адрес, РНН, БИН)
2)
Клиенттің байланыстырушы тұлғасы (аты-жөні, телефоны)/ Контактное лицо клиента
(Ф.И.О., телефон):
Клиент толтырады/Заполняется клиентом

Банк шотынан кепілдік бойынша комиссияларды және шығындарды есептен шығаруды
сұраймыз/ Просим Вас списать комиссии и расходы по гарантии с нашего банковского счета
№_________________
Бас директор/
Генеральный директор_______________________
Бас бухгалтер /
Главный бухгалтер_______________________ М.О./М.П.

