
Додаток 4 до тендерної документації

Інші документи, що мають бути подані Учасником в складі тендерної
пропозиції на етапі подання тендерних пропозицій

№ Назва документу
1. Один із документів, що підтверджує повноваження посадової особи або представника

учасника  процедури  закупівлі  щодо  підпису  документів  тендерної  пропозиції  (копії
виписки з протоколу засновників та/або наказ про призначення ,та/або довіреність або
доручення).

2. Один із документів, що підтверджує повноваження посадової особи або представника
учасника  процедури  закупівлі  на  підписання  договору  за  результатами  торгів  (копії
виписки з протоколу засновників та/або наказ про призначення ,та/або довіреність або
доручення).

3. ФОРМА «ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ», що наведена у Додатку № 2 тендерної документації.

4. Лист-згода Учасника з проектом договору.  Учасник повинен надати в довільній формі
Лист-згоду  з  проектом  договору,  у  довільній  формі,  засвідченого  підписом
уповноваженої  особи  Учасника  та  з  відбитком його  печатки*,  а  також   підписаний
уповноваженою особою учасника та з відбитком його печатки* Проект договору  ,  що
викладений в Додатку № 6 до Документації.

5. Довідка,  складена у довільній  формі,  яка повинна містити інформацію про технічні,
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно до Додатку 3

6. Довідка в довільній формі про наявність в Учасника укладених усіх необхідних договорів,
передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-
VIII  для  забезпечення  безперебійного  енергопостачання  об’єктів  Замовника,  договору
про надання послуг з передачі електричної енергії між  Учасником (Постачальником) та
ДП  «НЕК  «Укренерго»,   договору  про  участь  у  ринку  «на  добу  наперед»  та
внутрішньодобовому ринку між Учасником (Постачальником) та ДП «Оператор ринку»,
договору Учасника (електропостачальника) про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії між Постачальником  та  АТ «ДТЕК Донецькі електромережі".
Учасник може надати посилання на офіційні джерела інформації. 

7. Довідка  в  довільній  формі  про  те,  що  він  не  набував  статусу  «дефолтного»  або
«переддефолтного»,  відповідно  до  Розділу  7.1.  «Невиконання  зобов’язань»  «Правил
ринку»,  затверджених  постановою  НКРЕКП  від  24.06.2019  №  1168,  та  зазначена
інформація не була оприлюднена на сайті ДП «НЕК «Укренерго» та/або інших відкритих
джерелах інформації.

8. Копію  ліцензії  на  право  провадження  господарської  діяльності  з  постачання
електричної  енергії  або  копію  постанови  НКРЕКП  про  видачу  ліцензії  з  постачання
електричної енергії споживачу згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» №
2019-VIII від 13.04.2017. 
Замовник перевіряє наявність документа дозвільного характеру на право провадження
господарської  діяльності  з  постачання  електричної  енергії  споживачу  відповідно  до
Закону України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» на офіційному
сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16087. 

9. У разі  якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників,  до неї  обов’язково
включається документ про створення такого об’єднання.

10. Копія установчого документу
Статут (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) у
повному  обсязі  із  усіма  змінами  (у  разі  наявності  таких  змін)  або  код  доступу  до
результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким



№ Назва документу
існує можливість переглянути електронну версію документу (ів)).;
Якщо  Учасник  діє  на  підставі  модельного  статуту-надається  протокол  загальних
зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника
чи  уповноваженої  власником  особи  (відповідно  до  процедури  обрання,  яка  визначена
статутом  чи  іншими  установчими  документами),  в  якому  зазначені  відомості  про
провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому
не надається).

11. Учасник повинен надати документ (довідка довільної форми, гарантійний лист тощо),
який на думку Учасника, підтверджує застосування заходів із захисту довкілля. 


