
Додаток 5 до тендерної документації

Документи, які повинен надати Переможець, для підтвердження відсутності
підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст.17 Закону 

Переможець  процедури  закупівлі  у  строк,  що  не  перевищує  10  днів з  дати
оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель  повідомлення  про  намір  укласти
договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх
в  електронній  системі  закупівель,  що  підтверджують  відсутність  підста,
визначених пунктами 2,  3,  5,  6,  8,12  і  13 частини першої  та частиною другою цієї
статті

№ Що підтверджує Який документ надати
1 Підтвердження ціни тендерної

пропозиції
Оновлена цінова пропозиція по формі, що наведена
в Додатку № 2 відповідно до ціни, що була подана

в останньому раунді аукціону.
2 Підтвердження  відсутності

підстав,  визначених  пунктами
5,  6  та  12  частини  першої
статті 17 Закону (довідка про
відсутність  не  знятої  чи
непогашеної  у  встановленому
законом  порядку  судимості  за
злочини, вчинений з корисливих
мотивів (зокрема,  пов’язаний з
хабарництвом,  шахрайством
та відмиванням коштів) та за
вчинення  правопорушення,
пов’язаного  з  використанням
дитячої  праці  чи  будь-якими
формами торгівлі людьми).

Оригінал  або  нотаріально  завірену  копію
довідки  (витягу) або  Електронну  довідку
виданої   відповідним  регіональним  органом
Міністерства  внутрішніх  справ  України.
Документ  можна  отримати  онлайн,
скориставшись  сервісом  МВС  України:
https://dpvs.hsc.gov.ua 
Документ подається шляхом завантаження в 
електронну систему. Документ повинен бути 
виданий не раніше дати оприлюднення 
оголошення про проведення відкритих торгів 
за відповідним предметом закупівлі 
Додатково замовник перевіряє достовірність 
довідки на офіційному сайті МВС за посиланням 
http://wanted.mvs.gov.ua/test/

3 Підтвердження  відсутності
підстав,  визначених  пунктом
13  частини  другої  статті  17
Закону 

Інформація стосовно відсутності заборгованості
з податків та зборів перевіряється Замовником в
електронній  системі  закупівель,  що
автоматично  формується  в  результаті
взаємодії  електронної  системи  закупівель  з
інформаційними  системами  Державної
фіскальної служби України. 
Якщо,  згідно  з  інформацією,  що  міститься  в
електронній  системі  закупівель  та  яка
сформована  у  порядку  взаємодії  електронної
системи закупівель з інформаційними системами
Державної  фіскальної  служби  України  щодо
обміну  інформацією  про  відсутність  або
наявність заборгованості (податкового боргу) зі
сплати податків,  зборів,  платежів,  контроль за
якими покладено на органи Державної фіскальної
служби України, в переможця процедури закупівлі
є  заборгованість  із  сплати  податків  і  зборів
(обов’язкових  платежів),  переможець  процедури



закупівлі  може  надати  документальне
підтвердження  здійснення  заходів  щодо
розстрочення  і  відстрочення  такої
заборгованості  у  порядку  та  на  умовах,
визначених  законодавством  країни  реєстрації
Учасника.
Не  надання  такого  документального
підтвердження протягом встановленого строку,
свідчить  про  наявність  відповідної  підстав  для
відмови в участі у процедурі закупівлі.

4 Підтвердження інформації  про
те, що відомості про юридичну
особу,  яка  є  учасником
процедури закупівлі,  не внесено
до Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані  з  корупцією
правопорушення

Здійснюється  Замовником  самостійно  з
відкритого  реєстру
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

5 Підтвердження інформації  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 

Здійснюється  Замовником  самостійно  з
відкритого  реєстру
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

6 Підтвердження інформації  про
те,  про  те,  що  учасник  не
визнаний  у  встановленому
законом порядку банкрутом та
стосовно  нього  не  відкрита
ліквідаційна процедура 

Здійснюється  Замовником  самостійно  з
відкритого реєстру https://kap.minjust.gov.ua

7 Відсутність не виконання своїх
зобов’язань  за  раніше
укладеним  договором  про
закупівлю  з  КНП  «Міська
лікарня  №2»  Краматорської
міської  ради, 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.

Довідка  довільної  форми про  відсутність
фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше
укладеним договором про закупівлю з 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 або документальне  підтвердження
вжиття  заходів  для  доведення  своєї
надійності, незважаючи на наявність відповідної
підстави  для  відмови  в  участі  у  процедурі
закупівлі, а саме: документи, які підтверджують,
що  він  сплатив  або  зобов’язався  сплатити



відповідні  зобов’язання  та  відшкодування
завданих збитків.

Примітки:
а)  у  разі  якщо  тендерною  документацією  вимагається  надання  документів,  що  не

передбачені  в  діяльності  учасника,  він  надає  довідку  у  довільній  формі  із  зазначенням
відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.  

б) учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його 
відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У
разі  отримання достовірної  інформації  про  його  невідповідність вимогам кваліфікаційних
критеріїв,  наявність  підстав,  зазначених  у  частині  першій  статті  17  Закону,  або  факту
зазначення у  тендерній пропозиції  будь-якої  недостовірної  інформації,  що є  суттєвою при
визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого
учасника.


