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Додаток 4
до оголошення про проведення 

спрощеної закупівлі

Кваліфікаційні вимоги до Учасника :

У складі своєї тендерної пропозиції Учасник надає наступні документи :
     Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції в електронному вигляді у форматі pdf або
ipg (скановані або цифровані, з розбірливими зображеннями) такі документи:

1. Довідку, складену в довільній формі і  скріплену підписом уповноваженої особи та завірену
печаткою Учасника  (крім учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством), яка містить відомості про Учасника: а) реквізити (адреса, телефон, факс
за наявності), код ЄДРПОУ; б) реквізити банку (банків), у якому (яких) обслуговується учасник;
в) керівництво (посада, ім'я, по батькові) - для юридичних осіб.

2. Оригінал або копію статуту або іншого установчого документа в останній редакції. (для
юридичної особи)

3.  Оригінал або копію паспорту громадянина (для Учасника фізичної  особи,  фізичної особи-
підприємця).

4. Оригінал або копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для Учасника фізичної
особи, фізичної особи-підприємця).

4.  Оригінал або  копію свідоцтва про  реєстрацію  платником ПДВ  чи  єдиного  податку або
витягу з реєстру платників ПДВ чи єдиного податку (у разі наявності).

5. Заповнену форму тендерної пропозиції пропозиції (додаток №1 ).

6. Лист-згоду з істотними умовами договору.

7. Копію витягу або виписку  з Єдиного державного реєстру,  юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;

8. копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо
Учасник  є  платником  ПДВ)  або  платника  єдиного  податку  (якщо  Учасник  є  платником
єдиного податку);

9. Копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб) ;

10.  Документи,  що  підтверджують  правомочність  представника  учасника  на  укладання
договору про закупівлю (копія протоколу загальних зборів засновника(ів) або копію наказу про
призначення керівника підприємства на посаду, копія довіреності);

Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх
оцінки, документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України
"Про  електронні  документи  та  електронний  документообіг"  та  "Про  електронні  довірчі
послуги", тобто пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний
підпис  (або  кваліфікований  електронний  підпис)  учасника/уповноваженої  особи  учасника
закупівлі.

     Замовник залишає за собою право запросити від Учасника інші документи, які можуть
бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до Учасника.


