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ДОДАТОК 5
до тендерної документації

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 пунктом 4 частини
другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у ви-
гляді  вчинення  антиконкурентних  узгоджених  дій,  що  стосуються  спотворення  результатів
тендерів;
8)  Довідку в довільній формі про те , що відомості про юридичну особу, яка є учасником про-
цедури закупівлі,  не 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;
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11)  довідку в довільній формі про те , що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізи-
чних 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  реалізації  анти-
корупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорі-
внює 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";

14) довідка в довільній формі про те, часник процедури закупівлі  не пропонує, не дає або  не по-
годжується  дати  прямо  чи  опосередковано  будь-якій  службовій  (посадовій)  особі  замовника,
іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цін-
на річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця про-
цедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

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


