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ЗМІНИ ДО КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
на закупівлю послуг із забезпечення судових процесів в міжнародних
арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації
компенсації за втрату банками, ліквідація яких здійснюється Фондом,
інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх
експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках
експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної
компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та
активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях)
за 3 (трьома) лотами

м. Київ – 2020

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про внесення
наступних змін до конкурсної документації на закупівлю послуг із
забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо
стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату банками, ліквідація яких
здійснюється Фондом, інвестицій на території Автономної Республіки Крим
внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по
наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення
зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та
активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях) за 3 (трьома) лотами
(далі – Конкурсна документація).
1. Пункт 4.3. Конкурсної документації викласти в наступній редакції:
«Кінцевий термін подання: до 10-00, «07» вересня 2020 року.»
2. Пункт 5.2. Конкурсної документації викласти в наступній редакції:
«Дата та час: «07» вересня 2020 року, 14-30.»
3. Абзац 3 Технічного завдання (Лот №1, Лот №2, Лот №3) Додатку 1
Конкурсної документації викласти в наступні редакції:
«Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим
представникам учасників для ознайомлення після підписання Довідки про
відсутність конфлікту інтересів за формою, наведеною у Додатку 4 конкурсної
документації, та Договору про конфіденційність за формою, наведеною у
Додатку 5 конкурсної документації - після отримання Фондом та Банками
сканованих копій підписаних учасником вказаних документів на електронну
адресу fgvfo@fg.gov.ua (зазначені скан-копії документів надсилаються
учасником з метою ознайомлення з інформацією та документами до моменту
подання конкурсної пропозиції) з 20.07.2020 по 04.09.2020 року включно з
10-00 по 17-00. Для ознайомлення з документами учаснику необхідно
попередньо зв’язатись з відповідальною особою банку, дані якої наведено в
Таблиці 1.»
4. Всі інші положення Конкурсної документації залишити без змін.
Голова тендерного комітету
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