
Додаток 1 до тендерної документації

Подається на фірмовому бланку Учасника (за наявності). 

Кваліфікаційні (кваліфікаційний) критерії процедури закупівлі відповідно до
статті 16 Закону та інформація про спосіб документального підтвердження

відповідності Учасників установленим кваліфікаційним (кваліфікаційному)
критеріям

      Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям та надати
документи  для  підтвердження  інформації  про  їх  відповідність  кваліфікаційним
критеріям:

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного
(аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)

Учасник повинен підтвердити наявність позитивного досвіду повного та належного
виконання аналогічного договору. Аналогічним є договір про постачання електричної
енергії незалежно від того, чи включались послуги  з передачі та/або розподілу.
Спосіб підтвердження (надати):

1. Довідка в довільній формі.
2. Копія  1(одного)  аналогічного  договору  (з  усіма  укладеними  додатковими

угодами, додатками та специфікаціями до договору).
У  разі  участі  об’єднання  учасників  підтвердження  відповідності  кваліфікаційним
критеріям  здійснюється  з  урахуванням  узагальнених  об’єднаних  показників  кожного
учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Підстави для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі,
встановлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб

підтвердження Учасником відсутності цих підстав

№ 
п/п

Підстави для відмови Учаснику в участі у
процедурі закупівлі,

встановлені статтею 17 Закону

Інформація про спосіб підтвердження
відсутності підстав передбачених

статтею 17 Закону
1. Замовник  має  незаперечні  докази  того,  що

учасник  процедури  закупівлі  пропонує,  дає  або
погоджується  дати  прямо  чи  опосередковано
будь-якій службовій (посадовій) особі замовника,
іншого  державного  органу  винагороду  в  будь-
якій формі  (пропозиція щодо найму на роботу,
цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на
прийняття  рішення  щодо  визначення
переможця  процедури  закупівлі  або
застосування  замовником  певної  процедури
закупівлі  (пункт 1  частини першої  статті  17

Відповідно  до  частини  четвертої
статті 17 Закону Замовник  не вимагає
від  Учасників  документів,  що
підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктами  1 і  7 частини
першої статті 17 Закону.
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Закону).
2. Відомості про юридичну особу, яка є учасником

процедури  закупівлі,  внесено  до  Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або  пов’язані  з  корупцією  правопорушення
(пункт 2 частини першої статті 17 Закону). Відповідно до частини п’ятої статті 17

Закону  Замовник  не  вимагає
документального  підтвердження
публічної  інформації,  що  оприлюднена  у
формі відкритих даних згідно із  Законом
України «Про  доступ  до  публічної
інформації»  та/або  міститься  у
відкритих  єдиних  державних  реєстрах,
доступ до яких  є  вільним,  або  публічної
інформації,  що  є  доступною  в
електронній системі закупівель.
Перевіряться  безпосередньо
Замовником 

3. Службову  (посадову)  особу  учасника  процедури
закупівлі,  яку  уповноважено  учасником
представляти його інтереси під час проведення
процедури  закупівлі,  фізичну  особу,  яка  є
учасником, було притягнуто згідно із законом до
відповідальності  за  вчинення  корупційного
правопорушення  або  правопорушення,
пов’язаного  з  корупцією  (пункт  3  частини
першої статті 17 Закону).

4. Суб’єкт  господарювання  (учасник)  протягом
останніх  трьох  років  притягувався  до
відповідальності  за  порушення,  передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1
статті  50  Закону  України  «Про  захист
економічної  конкуренції»,  у  вигляді  вчинення
антиконкурентних  узгоджених  дій,  що
стосуються спотворення результатів тендерів
(пункт 4 частини першої статті 17 Закону).

5. Фізична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі,  була  засуджена  за  за  кримінальне
правопорушення,  учинене з корисливих мотивів
(зокрема,  пов’язаний  з  хабарництвом  та
відмиванням коштів), судимість з якої не знято
або  не  погашено  у  встановленому  законом
порядку  (пункт  5  частини  першої  статті  17
Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави,  передбаченої  пунктом    5  
частини першої статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження).

6. Службова (посадова) особа учасника процедури
закупівлі,  яка  підписала  тендерну  пропозицію
(або уповноважена на підписання договору в разі
переговорної  процедури  закупівлі),  була
засуджена за за кримінальне правопорушення ,
вчинене з  корисливих  мотивів  (зокрема,
пов’язаний  з  хабарництвом,  шахрайством  та
відмиванням коштів), судимість з якої не знято
або  не  погашено  у  встановленому  законом
порядку  (пункт  6  частини  першої  статті  17
Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави,  передбаченої  пунктом  6
частини першої статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження).

7. Тендерна  пропозиція  подана  учасником
конкурентної процедури закупівлі  або участь у
переговорній  процедурі  бере  учасник,  який  є
пов’язаною  особою  з  іншими  учасниками
процедури  закупівлі  та/або  з  уповноваженою
особою  (особами),  та/або  з  керівником

Відповідно  до  частини  четвертої
статті 17 Закону Замовник не вимагає
від  Учасників  документів,  що
підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктами  1 і  7 частини
першої статті 17 Закону.
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замовника (пункт 7 частини першої статті 17
Закону).

8. Учасник  процедури  закупівлі  визнаний  у
встановленому законом порядку банкрутом та
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
(пункт 8 частини першої статті 17 Закону).

Відповідно до частини п’ятої статті 17
Закону  Замовник  не  вимагає
документального  підтвердження
публічної  інформації,  що  оприлюднена  у
формі відкритих даних згідно із  Законом
України «Про  доступ  до  публічної
інформації»  та/або  міститься  у
відкритих  єдиних  державних  реєстрах,
доступ до яких  є  вільним,  або  публічної
інформації,  що  є  доступною  в
електронній системі закупівель.
Перевіряться  безпосередньо
Замовником

9.
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань  відсутня  інформація,  передбачена
пунктом  9 частини  другої  статті  9  Закону
України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань»  (крім  нерезидентів)  (пункт  9
частини першої статті 17 Закону).

10. Юридична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі  (крім  нерезидентів),  не  має
антикорупційної програми чи уповноваженого з
реалізації  антикорупційної  програми,  якщо
вартість  закупівлі  товару  (товарів),  послуги
(послуг)  або  робіт  дорівнює  чи  перевищує  20
мільйонів  гривень  (у  тому  числі  за  лотом)
(пункт 10 частини першої статті 17 Закону).

У  разі,  якщо  вартість  закупівлі  товару
(товарів),  послуги  (послуг)  або  робіт
дорівнює  чи  перевищує  20  мільйонів
гривень (у тому числі за лотом), Учасник
у  складі  тендерної  пропозиції  подає
інформацію  у  довільній  формі  за
підписом  уповноваженої  особи  Учасника
та/або копію антикорупційної програми
та  наказу  про  призначення
уповноваженого  з  реалізації
антикорупційної програми.

11.
Учасник  процедури  закупівлі  є  особою,  до  якої
застосовано  санкцію  у  виді  заборони  на
здійснення  у  неї  публічних  закупівель  товарів,
робіт  і  послуг  згідно  із  Законом  України «Про
санкції»  (пункт 11 частини першої  статті 17
Закону).

Замовник  не  вимагає від  Учасника
документів  (документа),  що
підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктом 11 частини першої
статті 17 Закону.

Перевіряться безпосередньо
Замовником

12. Службова (посадова) особа учасника процедури
закупівлі,  яку  уповноважено  учасником
представляти його інтереси під час проведення
процедури  закупівлі,  фізичну  особу,  яка  є
учасником, було притягнуто згідно із законом до
відповідальності  за  вчинення  правопорушення,
пов’язаного з  використанням дитячої  праці  чи
будь-якими  формами  торгівлі  людьми  (пункт
12 частини першої статті 17 Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави,  передбаченої  пунктом  12
частини першої статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження).

13. Учасник процедури закупівлі має заборгованість 
із сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів), крім випадку, якщо такий учасник 
здійснив заходи щодо розстрочення і 
відстрочення такої заборгованості у порядку 
та на умовах, визначених законодавством 
країни реєстрації такого учасника (пункт 13 
частини першої статті 17 Закону).

Відповідно до частини п’ятої статті 17
Закону  Замовник  не  вимагає
документального  підтвердження
публічної  інформації,  що  оприлюднена  у
формі відкритих даних згідно із  Законом
України «Про  доступ  до  публічної
інформації»  та/або  міститься  у
відкритих  єдиних  державних  реєстрах,
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доступ до яких  є  вільним,  або  публічної
інформації,  що  є  доступною  в
електронній системі закупівель.
Відповідно  до  частини  третьої  статті
17  Закону  Учасник  в  електронній
системі  закупівель  під  час  подання
тендерної  пропозиції  підтверджує
відсутність  підстави,  передбаченої
пунктом  13 частини першої статті 17
Закону.*
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка у довільній формі або документ
виданий  відповідним  органом,  який  має
такі повноваження тощо).
У  випадку  наявності  в  Учасника
заборгованості  із  сплати  податків  і
зборів  (обов’язкових  платежів),  Учасник
повинен  надати  підтвердження
здійснення  заходів  щодо  розстрочення  і
відстрочення  такої  заборгованості  у
порядку  та  на  умовах,  визначених
законодавством  країни  реєстрації
такого учасника.

14. Учасник  процедури  закупівлі  не  виконав  свої
зобов’язання за раніше укладеним договором про
закупівлю з цим самим замовником, що призвело
до  його  дострокового  розірвання,  і  було
застосовано санкції  у вигляді  штрафів та/або
відшкодування збитків – протягом трьох років
з  дати  дострокового  розірвання  такого
договору (частина друга статті 17 Закону).

Відповідно до частини третьої статті
17 Закону Учасник в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної
пропозиції  підтверджує  відсутність
підстави, передбаченої частиною другою
статті 17 Закону.
Спосіб  підтвердження  відсутності
підстави  визначається  Учасником
(довідка  у  довільній  формі  або  іншій
документ (інформація тощо).

Учасник,  що  перебуває  в  обставинах,
зазначених  у  частині  другій статті  17
Закону,  може  надати  підтвердження
вжиття  заходів  для  доведення  своєї
надійності,  незважаючи  на  наявність
відповідної підстави для відмови в участі
у процедурі закупівлі.  Для цього Учасник
(суб’єкт  господарювання)  повинен
довести, що він сплатив або зобов’язався
сплатити  відповідні  зобов’язання  та
відшкодування  завданих  збитків.  Якщо
замовник  вважає  таке  підтвердження
достатнім,  Учаснику  не  може  бути
відмовлено в участі в процедурі закупівлі
(частина друга статті 17 Закону).

* – не є вимогою (вимогами) тендерної документації



У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності
підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону 
подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.

Примітки:
 для спрощення підготовки Учасниками інформації, що підтверджує 

відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, Учасник може 
скористатися формою (прикладом, зразком);

 у разі, якщо будь-який з документів не може бути наданий з причин його 
втрати чинності або зміни форми, назви тощо, Учасник надає інший 
рівнозначний документ та/або відповідний лист-роз’яснення у довільній формі;

документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у 
тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. У 
разі, якщо цією тендерною документацією вимагається подання документів, що не 
передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних 
осіб - підприємців, Учасник подає інший рівнозначний документ та/або відповідний лист-
роз’яснення у довільній формі.

(ЗРАЗОК, ПРИКЛАД)

Лист-гарантія 
про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі

відповідно до частини першої і другої статті 17 Закону України «Про публічні
закупівлі»

___________________  (зазначається  найменування  Учасника  процедури  закупівлі)
підтверджує, що:

 Фізична  особа  ______________  (зазначається  найменування  Учасника), 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 

 Службова  (посадова)  особа  учасника  процедури  закупівлі  ____________
(зазначається  ПІБ  службової  (посадової)  особи  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.

 Юридична  особа  ____________  (зазначається  найменування  Учасника), яка  є
учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму та
уповноваженого  з  реалізації  антикорупційної  програми,  якщо  вартість  закупівлі
товару  (товарів),  послуги  (послуг)  або  робіт  дорівнює  чи  перевищує  20  мільйонів
гривень (у тому числі за лотом) (зазначається у разі, якщо вартість закупівлі товару
(товарів),  послуги (послуг)  або робіт дорівнює чи перевищує  20 мільйонів гривень  
(у тому числі за лотом).

 Службова  (посадова)  особа  учасника  процедури  закупівлі  _______________
(зазначається  ПІБ  службової  (посадової)  особи  Учасника), 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 правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої
праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

 Учасник процедури закупівлі _____________________ (зазначається ПІБ службової
(посадової) особи Учасника) ___________ (зазначається «не має»/«має») заборгованість
із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (У випадку наявності в учасника
процедури  закупівлі  заборгованості  із  сплати  податків  і  зборів  (обов’язкових
платежів),  учасник  повинен  надати  підтвердження  здійснення  заходів  щодо
розстрочення  і  відстрочення  такої  заборгованості  у  порядку  та  на  умовах,
визначених законодавством країни реєстрації такого учасника).

 Договори  про  закупівлю  між  Учасником  процедури  закупівлі  ____________
(зазначається найменування  Учасника) та КНП «Дитяче  територіальне  медичне
об’єднання» Краматорської міської ради не укладались, у зв’язку з чим до Учасника
процедури  закупівлі  санкції  у  вигляді  штрафів  та/або  відшкодування  збитків  не
застосовувались.

або 
Учасник  процедури  закупівлі  ____________  (зазначається  найменування  Учасника)
_____________  (зазначається  «виконав»/«не  виконав») свої  зобов’язання  за  раніше
укладеним  договором  про  закупівлю  з  КНП  «Дитяче  територіальне  медичне
об’єднання»  Краматорської  міської  ради,  що  __________  (зазначається  «не
призвело»/«призвело») до його дострокового розірвання,  і  _____________ (зазначається
«не  було»/«було»)     застосовано  санкції  у  вигляді  штрафів  та/або  відшкодування
збитків – протягом трьох років з  дати дострокового розірвання такого договору.
Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій
статті  17  Закону,  у  складі  тендерної  пропозиції  може  надати  підтвердження
вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної
підстави  для  відмови  в  участі  у  процедурі  закупівлі.  Для  цього  Учасник  (суб’єкт
господарювання)  повинен  довести,  що  він  сплатив  або  зобов’язався  сплатити
відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. 

Дата: “____” ________________ 202_ р. 
___________   _________________________________________________________________________
      [Підпис]                               [ініціали, прізвище, посада уповноваженої особи учасника]
М.П. (у разі використання печатки)


