
ДОДАТОК №2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ

ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником

відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:
№
з.п.

Кваліфікаційні критерії Документи, підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям

1. Наявність обладнання та
матеріально-технічної бази

1.1.  Відомості  подаються  згідно  запропонованої
форми  про  наявність  матеріально-технічної  бази
учасника,  що  визначена  у  даному  Додатку.  (зразок
довідки додається у таблиці «а»)

- у разі залучення – договори оренди, у яких повинно
бути  визначено  перелік  транспортних  засобів,  які
орендуються  (подається  у  наступному  вигляді:
сканована копія або сканований оригінал);

- у разі залучення - договори про надання послуг, у
яких  повинно  бути  визначено  перелік  транспортних
засобів,  якими  будуть  надавати  послуги  (подається  у
наступному  вигляді:  сканована  копія  або  сканований
оригінал);

- наявність свідоцтв на всі транспортні засоби та\або
механізми,  що  підлягають  державній  реєстрації,  та
будуть  залучені  як  власні  чи  відповідно  до  договорів
оренди  чи  надання  послуг  до  виконання  замовлення,
свідоцтва  про  реєстрацію  транспортних  засобів
(подається  у  наступному  вигляді:  сканована  копія  або
сканований оригінал).

2. Наявність працівників
відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання
та досвід

2.1.  Довідка,  що  містить  інформацію про  наявність
працівників (основних спеціалістів інженерно-технічних
працівників),  які  мають  необхідні  знання  та  досвід  з
виконання заявлених робіт (зразок довідки додається у
таблиці «б»).

-  наявність,  кваліфікація  та  досвід  основних
спеціалістів  (інженерно-технічних  працівників)  та
робітників  основних  будівельних  професій  учасника
підтверджується  документами  про  освіту  та/або
підвищення  кваліфікації  (подається  у  наступному
вигляді:  сканована  копія  або  сканований  оригінал).
Кваліфікація  особи,  що  відповідатиме  за  техніку
безпеки  праці,  підтверджується  додатково документом
встановленого  законодавством  взірця  (посвідчення  та
протокол/витяг з протоколу комісії  з перевірки знань),
що містить інформацію про результати перевірки знань
з охорони праці.

3. Наявність документально
підтвердженого досвіду

3.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних
договорів  згідно запропонованої  форми у таблиці  «в»,



№
з.п.

Кваліфікаційні критерії Документи, підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям

виконання аналогічних
договорів 

що  визначена  у  даному  Додатку.  Аналогічним
договором  є  договір  (двосторонній  або  декілька
сторонній),  подібний  за  змістом,  своєю  правовою
природою та предметом закупівлі.

3.2.  Скановану  копію  з  оригіналу  аналогічного
договору,  що  наведено  в  довідці  про  виконання
аналогічних договорів.

3.3.  Скановану копію з оригіналу листа-відгуку про
виконання  договору  (ів),  що  наведено  у  довідці  та
підтверджено копією договору (ів). Відгук повинен бути
належно оформлений, містити вихідний номер та дату
видачі  такого  документу.  Замовниками  згідно  з
договорами  можуть  бути  суб’єкти  будь-якої  форми
власності.

3.4.  Документи,  що  засвідчують  факт  виконання
робіт повністю та/або фотокопії об’єктів.

Таблиця «а»

№
з.п.

Найменування обладнання, машин і механізмів Кількість, шт.

1 2 3
              Власне обладнання та техніка

              Обладнання та техніка, які планується орендувати (якщо планується)

Таблиця «б»
№
з.п.

Посада
Прізвище,
ініціали

Загальний стаж роботи
(років)

Досвід роботи на цій
посаді (років)

1

Таблиця «в»

№
з.п.

Назва
організації з

якою
укладено
договір

Сума договору, грн. Предмет закупівлі

Стан належного
виконання

договору(ів)
стосовно якості і

строків
1

 На запропонову послугу під час її надання повинні застосовуватися заходи із 
захисту довкілля, передбачені законодавством України. Для цього Учасник у
складі своєї тенедерної пропозиції надає договір про утилізацію відходів або 
прийом і захоронення таких відходів.

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ВИМОГАМ, ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 17 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ



ЗАКУПІВЛІ»

1)  Довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  фізична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі,  не  була засуджена  за  злочин,  учинений  з  корисливих  мотивів  (зокрема,
пов’язаний  з  хабарництвом  та  відмиванням коштів),  судимість  з  якої  не  знято  або  не
погашено  у  встановленому  законом  порядку,  завірену  підписом  уповноваженої  особи
Учасника  (надається  учасниками,  які  за  своїм  статусом  є  фізичними  особами  чи
фізичними особами-підприємцями);
2)  Довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  службова  (посадова)  особа  учасника,  яка
підписала  тендерну  пропозицію,  не  була засуджена  за  злочин,  вчинений з  корисливих
мотивів  (зокрема,  пов’язаний  з  хабарництвом,  шахрайством  та  відмиванням  коштів),
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, завірену
підписом уповноваженої особи Учасника (надається учасниками, які за своїм статусом є
юридичними особами);
3) Довідку в довільній формі про те, що учасник не визнаний у встановленому законом
порядку  банкрутом  та  відносно  нього  не  відкрита  ліквідаційна  процедура,  завірену
підписом уповноваженої особи учасника ; 
4)  Довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  службову  (посадову)  особу  учасника,  яку
уповноважено  учасником  представляти  його  інтереси  під  час  проведення  процедури
закупівлі, або фізичну особу, яка є учасником,  не було притягнуто згідно із законом до
відповідальності  за  вчинення  правопорушення,  пов’язаного  з  використанням  дитячої
праці чи будь-якими формами торгівлі людьми, завірену підписом уповноваженої особи
Учасника;
5) Довідку в довільній формі про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів), або довідку в довільній формі про наявність, характер та
причини  виникнення  заборгованості  із  сплати  податків  і  зборів  та   інформацію  про
здійснення учасником заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у
порядку  та  на  умовах,  визначених  законодавством  країни  реєстрації  такого  учасника,
завірену підписом уповноваженої особи Учасника.
6)  Довідку  в  довільній  формі  про  наявність/відсутність  укладеного  між  учасником  та
Замовником даних торгів  договору про закупівлю, невиконання якого з  боку учасника
призвело  до  його  розірвання  внаслідок  чого  Замовником  було  застосовано  санкції  у
вигляді штрафів та/або відшкодування збитків. У разі наявності вищезазначених обставин,
учасник повинен надати довідку у довільній формі, яка містить інформацію про сплату
штрафу  або  відшкодування  збитків  перед  Замовником  або  про  наявність  письмового
зобов’язання  сплати  відповідних  зобов’язань  та  відшкодування  завданих  збитків  у
порядку визначеному чинним законодавством України. 
7)  Довідку в  довільній формі про те ,  що суб’єкт господарювання  (учасник)  протягом
останніх трьох років  не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пу-
нктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економі-
чної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються
спотворення результатів тендерів;
8) Довідку в довільній формі про те , що відомості про юридичну особу, яка є учасником
процедури  закупівлі,  внесено до  Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які  вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
9) Довідку в довільній формі про те,що службову (посадову) особу учасника процедури
закупівлі,  яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення
процедури  закупівлі,  фізичну  особу,  яка  є  учасником,  не  було  притягнуто  згідно  із
законом  до  відповідальності за  вчинення  корупційного  правопорушення  або
правопорушення, пов’язаного з корупцією;
10)  довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  тендерна  пропозиція  подана  учасником
конкурентної  процедури закупівлі,  який не є пов’язаною особою з іншими учасниками



процедури  закупівлі  та/або  з  уповноваженою  особою  (особами),  та/або  з  керівником
замовника;
11)  довідку в довільній формі про те , що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена
пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);

12) довідку в довільній формі про те, що юридична особа, яка є учасником процедури
закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реаліза-
ції антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

13) довідку в довільній формі про те, щоучасник процедури закупівлі є особою, до якої за-
стосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт
і послуг згідно із Законом України "Про санкції";

Учасник-нерезидент повинен  надати зазначені  в  цій  тендерній  документації  документи з  урахуванням
особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги  документів). У разі пода-
ння аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого
документу він подав такий аналог документ.


	3.2. Скановану копію з оригіналу аналогічного договору, що наведено в довідці про виконання аналогічних договорів.

