
Додаток 1 
до Оголошення 
від 26.02.2020

Кваліфікаційні критерії та інші документи, які підтверджують відповідність 
______________ пропозиції Учасника вимогам Замовника________________

№
з/п

Кваліфікаційні критерії 
відповідно до вимог статті 
16 Закону та вимоги, 
встановлені статтею 17 
Закону

Перелік документів

І. На виконання статті 16 Закону

1. Досвід у виконанні 
аналогічних договорів

1. Довідка довільної форми за підписом 
уповноваженої особи і скріплена печаткою Учасника 
(за наявності) про досвід виконання аналогічних 
будівельних робіт (сума договору не менше 6,8 млн. 
грн.), які виконувались в 2018-2019 роках, з 
переліком замовників, з якими було укладено 
договори, їх адресами та контактними телефонами, 
сумами договорів та інформацією про стан 
виконання предмету договору.
2. Учасник надає копії таких договорів та актів 
приймання виконаних робіт форми КБ-2в.
Обсяг поставки (дохід) Учасника за 2019 рік має 
становити не менше 7,0 млн. грн. Учасник надає копії 
відповідних підтверджуючих документів.

2.

Наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази

Довідка у довільній формі за підписом 
уповноваженої особи і скріплена печаткою Учасника 
(за наявності) щодо наявності відповідної 
матеріально - технічної бази, зокрема обладнання, 
інструментів, засобів малої механізації, тощо, 
необхідних для виконання робіт, які є предметом 
закупівлі.
Учасник надає у складі тендерної пропозиції 
гарантійний лист за підписом уповноваженої особи і 
скріплений печаткою Учасника (за наявності) про 
те, що зазначене обладнання не перебуває у заставі 
або в іншому обтяженні.

3.

Наявність працівників 
відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та 
досвід

1. Довідка у довільній формі за підписом 
уповноваженої особи і скріплена печаткою 
Учасника (за наявності) про достатню кількість (не 
менше 15 осіб) інженерно-технічних працівників та 
робітників будівельних професій відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід 
для виконання даних робіт в повному обсязі в 
установлений термін, у якій необхідно вказати 
перелік працівників із зазначенням їх ПІБ, посади, 
освіти, спеціальності, кваліфікації, досвіду роботи на 
посаді. Наявність кваліфікованих працівників 
підтверджується наданням копії таблиць 1 Звітів про 
суми нарахованої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення, допомоги, надбавки, 
компенсації) застрахованих осіб та суми
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нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за серпень 2019 -  
січень 2020 року.
2. Копії першої сторінки та останніх записів 
трудових книжок на момент подання тендерної 
пропозиції із затушованими прізвищем та по батькові 
працівника, а також дати народження.
У разі, якщо Учасником планується залучення 
субпідрядних організацій до виконання робіт у обсязі 
не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 
закупівлю, до тендерної пропозиції додається 
інформація та документи, вказані в пунктах 2 та З 
даного переліку._________________________________

Учасник процедури закупівлі несе повну відповідальність за достовірність 
інформації та документів, які надані в складі тендерної пропозиції згідно із 
законодавством України.

В разі ненадання (неповного надання) вищевказаних документів в встановлений 
термін, Замовникомвідхиляється така пропозиція.

На підставі п.7 ст. 28 Закону Замовник має право звернутися за підтвердженням 
інформації, наданої Учасником, до органів державноївлади, підприємств, установ, 
організацій відповідно до їх компетенції.___________________________________________

ІІ.На виконання статті 17 Закону

1. Визначена у п. 3 ч. 1 
ст. 17 Закону

Довідка в довільній формі за підписом керівника або 
уповноваженої особи, завірена печаткою (за наявності) про 
те, що службових (посадових) осіб Учасника, а також 
осіб, які 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 у сфері 
закупівель корупційного правопорушення.

2. Визначена у п. 4 ч. 1 
ст. 17 Закону

Довідка в довільній формі за підписом керівника або 
уповноваженої особи, завірена печаткою (за наявності) про 
те, що 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 торгів (тендерів);

3. Визначена у п. 5 та 6 
ч. 1 ст. 17 Закону

Довідка в довільній формі за підписом керівника або 
уповноваженої особи, завірена печаткою (за наявності) про 
те, що службову (посадову) особу Учасника, яка 
підписала тендерну пропозицію (фізичну особу, яка є 
Учасником) не було засуджено за злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку.

4. Визначена у п. 8 ч. 1 
ст. 17 Закону

Довідка в Довільній формі за підписом керівника або 
уповноваженої особи, завірена печаткою (за наявності) про 
те, що Учасник не визнаний у встановленому законом 
порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита 
ліквідаційна процедура.
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5. Визначена у п. 9 ч. 1 
ст. 17 Закону

У випадку відсутності у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань інформації, передбаченої п. 9 ч. 2 
ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» Учасник подає довідку в 
довільній формі за підписом керівника або уповноваженої 
особи, завірена печаткою (за наявності) про причини її 
відсутності.

6.

Визначена у ч. 2 ст. 17 
Закону

Довідка в довільній формі за підписом керівника або 
уповноваженої особи, завірена печаткою (за наявності) 
про те, що Учасник не має заборгованість із сплати 
податків і зборів (обов'язкових платежів).

Учасник може подати вищезазначену інформацію у складі однієї довідки 
(документа).

Учасник процедури закупівлі несе повну відповідальність за достовірність 
інформації та документів, які надані в складі тендерної пропозиції згідно із 
законодавством України.

В разі ненадання (неповного надання) вищевказаних документів в встановлений 
термін, Замовником відхиляється така пропозиція.

На підставі п.7 ст. 28 Закону 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 
невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у ч. 1 
ст. 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.

Крім того, відсутність чи неналежне оформлення усіх або будь-якого з 
документів, перелічених у тендерній документації, є підставою для відхилення тендерної 
пропозиції з підстави невідповідності тендерної пропозиції умовам тендерної 
документації згідно із ст. ЗО Закону.

У разі, якщо в ходів виконання умов укладеного договору буде порушено 
вищенаведені вимоги та (або) Замовником буде виявлено невідповідність Переможця 
вказаним вище критеріям (надання недостовірної інформації), Замовник залишає за 
собою право на дострокове розірвання договору.

Секретар тендерного комітету Борис ПРОЦИШИН


