
Додаток 2 
до Оголошення 
від 26.02.2020

Документи, необхідні для підтвердження відповідності пропозиції Переможця 
процедури закупівлі вимогам Замовника, для підтвердження відсутності підстав 
передбачених пунктами 5 і 6 частини першої ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»:
№
з/п Документ

1.

Оригінал або засвідчена у встановленому порядку копія документа, виданого 
уповноваженим органом про те, що особа, яка підписала тендерну пропозицію 
Переможця не засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої 
не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Дата видачі документа -  
не раніше ніж за 30 календарних днів до дати подання тендерної пропозиції.
Учасник - нерезидент надає аналогічний документ, виданий також і в країні його 
резиденції.

Згідно з частиною 3 статті 17 Закону Переможець торгів у строк, що не перевищує 
п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір, повинен надати Замовнику вищевказані документи на ім’я голови 
тендерного комітету Управління капітального будівництва виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради супровідним листом з переліком направлених документів.

В разі ненадання Переможцем вищевказаних документів в встановлений термін, 
Замовник відхиляє його пропозицію.

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

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, наявності підстав, зазначених у ч. 1 та 2 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.

У разі, якщо Переможцем 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.

Переможці тендеру - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, 
передбачених даним додатком подають у складі своєї тендерної пропозиції документи, 
передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються 
разом з перекладом, завіреним підписом уповноваженої особи Учасника та печаткою (за 
наявності).

У разі, якщо Учасник (Переможець) не повинен складати або відповідно до норм 
чинного законодавства (у разі подання пропозиції нерезидентом відповідно до норм 
законодавства країни реєстрації, тощо) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в 
положеннях тендерної документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній 
формі за підписом уповноваженої особи Учасника (Переможця) і завірений печаткою (за 
наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів.

Секретар тендерного комітету Борис ПРОЦИШ ИН




