
Перелік змін  

«ДК 021:2015: 39130000-2 - Офісні меблі (Офісні меблі)», 

(ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-21-002906-с) 

 
У тендерній документації Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції  «ДК 

021:2015: 39130000-2 - Офісні меблі (Офісні меблі)», (ідентифікатор закупівлі UA-2021-

10-21-002906-с) викласти в новій редакції: 

 

 

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій   до 17.11.2021 до 18.00 годин  

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних 

пропозицій. 

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про 

отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. 

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує 

очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель 

 

 

У тендерній документації Додаток 1. Подання та розкриття тендерної пропозиції  «ДК 

021:2015: 39130000-2 - Офісні меблі (Офісні меблі)», (ідентифікатор закупівлі UA-2021-

10-21-002906-с) викласти в новій редакції: 

 

 

ДОДАТОК 1 

до тендерної документації 

  

Увага!!! Всі документи тендерної пропозиції (та інші документи, які передбачені для 

переможця процедури) подаються в електронному вигляді через електронну систему 

закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в 

електронну систему закупівель).   

 

 Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності 

УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні 

закупівлі”: 

№ 

п/п 
Кваліфікаційні критерії 

Документи, які підтверджують відповідність 

Учасника кваліфікаційним критеріям** 

1. Наявність обладнання, 

матеріально-технічної бази та 

технологій 

 

1.1. Довідка в довільній формі, в якій 

зазначається наступна інформація: 

- наявність обладнання, матеріально-технічної 

бази необхідних для виконання поставки товарів 

визначених у технічних вимогах. 

**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. 

 

 

2. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності 

УЧАСНИКА  вимогам, визначеним у статті 17 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – 

Закон). 

Інформація, що підтверджує відсутність підстав визначених у частинах першій і другій статті 

17 Закону, яка надається УЧАСНИКАМИ у довільній формі. Замовник не вимагає від 



учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 

частини першої цієї статті. 

 

 Перелік інформації щодо підтвердження учасником: 

1. Інформація в довільній формі про те, що фізична особа*, яка є учасником 

процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих 

мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не 

знято або не погашено у встановленому законом порядку; 

2. Інформація в довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання 

договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне 

правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, 

шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку; 

3. Інформація в довільній формі про те, що службова (посадова) особа 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 правопорушення, пов’язаного з використанням 

дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми; 

4. Інформація в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не 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. 

5. Інформація в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі має** 

/не має (зазначити вірне «має» чи «не має») підстав та/або фактів вважати, що він 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. 

 

* Інформація подається, якщо Учасник є фізичною особою/фізичною особою-підприємцем; 

**Учасник процедури закупівлі, 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. 

 

У випадку якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з 

учасників такого об’єднання надається окрема довідка в довільній формі для 

підтвердження відповідності кожного з учасників такого об’єднання  вимогам, визначеним 

у статті 17 Закону, відповідно до вищезазначеного переліку. 

 

 

3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ 

вимогам, визначеним у статті 17 Закону  “Про публічні закупівлі”: 

 

3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою): 



№ 

п/п 

Вимоги статті 17 Закону 

(Замовник приймає рішення про 

відмову учаснику в участі у 

процедурі закупівлі та 

зобов’язаний відхилити тендерну 

пропозицію учасника в разі, якщо) 

Переможець торгів на виконання вимоги 

статті 17 (підтвердження відсутності підстав) 

повинен надати таку інформацію: 

1 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 1 статті 17 

Закону) 

Замовник самостійно перевіряє інформацію, 

що міститься у відкритому реєстрі. 

Посилання розміщення інформації: 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ 

2 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 1 статті 17 

Закону) 

Замовник самостійно перевіряє інформацію, 

що міститься у відкритому реєстрі. 

Посилання розміщення інформації: 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ 

3 Службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яка підписала 

тендерну пропозицію (або 

уповноважена на підписання 

договору в разі переговорної 

процедури закупівлі), була засуджена 

за кримінальне правопорушення, 

вчинене з корисливих мотивів 

(зокрема, пов’язане з хабарництвом, 

шахрайством та відмиванням 

коштів), судимість з якої не знято або 

не погашено у встановленому 

законом порядку; (пункт 6 частини 1 

статті 17 Закону) 

Довідка у вигляді електронного документу із 

ЕЦП/КЕП особи, яка уповноважена на 

підписання такої довідки або сканкопія 

паперової довідки або сканкопія нотаріально 

завіреної довідки про те, що службова (посадова) 

особа переможця процедури закупівлі, яка 

підписала тендерну пропозицію, не знятої чи не 

погашеної судимості не має. Документ повинен 

бути не більше тридцятиденної давнини від дати 

подання документа. Додатково замовник може 

перевірити довідку на офіційному сайті МВС за 

посиланням http://wanted.mvs.gov.ua/test/. 

4 Учасник процедури закупівлі 

визнаний у встановленому законом 

порядку банкрутом та стосовно нього 

відкрита ліквідаційна процедура. 

(пункт 8 частини 1 статті 17 

Закону) 

Замовник самостійно перевіряє інформацію, 

що міститься у відкритому реєстрі.  

Посилання розміщення інформації: 

https://kap.minjust.gov.ua/services 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/


5 Службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яку 

уповноважено учасником 

представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, 

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 1 статті 17 

Закону) 

1. Довідка у вигляді електронного документу 

із ЕЦП/КЕП особи, яка уповноважена на 

підписання такої довідки або сканкопія 

паперової довідки або сканкопія нотаріально 

завіреної довідки про те, що службова 

(посадова) особа переможця процедури 

закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, 

не знятої чи не погашеної судимості не має. 

Документ повинен бути не більше 

тридцятиденної давнини від дати подання 

документа. Додатково замовник може 

перевірити довідку на офіційному сайті МВС за 

посиланням http://wanted.mvs.gov.ua/test/ 

 

2. Довідка в довільній формі, яка містить 

інформацію про те, що службову (посадову) 

особу переможця процедури закупівлі, яку 

уповноважено учасником представляти його 

інтереси під час проведення процедури 

закупівлі, не було притягнуто згідно із законом 

до відповідальності за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з використанням 

дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі 

людьми. 

6 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 1 статті 17 

Закону) 

  

Замовник самостійно перевіряє інформацію, 

що є доступною в електронній системі 

закупівель. 

У випадку  якщо учасник-переможець має 

заборгованість із сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), але здійснив заходи 

щодо розстрочення і відстрочення такої 

заборгованості у порядку та на умовах, 

визначених законодавством країни реєстрації 

такого учасника-переможця, він надає 

документ про розстрочення/ відстрочення 

такої заборгованості відповідним органом. 

7 Учасник процедури закупівлі не 

виконав свої зобов’язання за раніше 

укладеним з замовником договором 

про закупівлю, 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 2 статті 17 Закону) 

Довідка в довільній формі, яка містить 

інформацію про те, що між учасником та 

замовником раніше не було укладено договорів 

або про те, що учасник процедури закупівлі 

виконав свої зобов’язання за раніше укладеним 

із замовником договором про закупівлю, 

відповідно підстав, що призвели б до його 

дострокового розірвання, і до застосування 

санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування 

збитків не було або довідка з інформацією про 

те, що він надав підтвердження вжиття заходів 

для доведення своєї надійності, незважаючи на 

наявність відповідної підстави для відмови в 

участі у процедурі закупівлі. 

 

 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/


3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-

підприємцем): 

№ 

п/п 

Вимоги статті 17 Закону 

(Замовник приймає рішення про 

відмову учаснику в участі у 

процедурі закупівлі та зобов’язаний 

відхилити тендерну пропозицію 

учасника в разі, якщо) 

Переможець торгів на виконання вимоги 

статті 17 (підтвердження відсутності підстав) 

повинен надати таку інформацію: 

1 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 1 статті 17 Закону) 

Замовник самостійно перевіряє інформацію, 

що міститься у відкритому реєстрі. 

Посилання розміщення інформації: 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ 

2 Фізична особа, яка є учасником 

процедури закупівлі, була засуджена за 

кримінальне правопорушення, вчинене 

з корисливих мотивів (зокрема, 

пов’язане з хабарництвом та 

відмиванням коштів), судимість з якої 

не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку; 

(пункт 5 частини 1 статті 17 Закону) 

Довідка у вигляді електронного документу із 

ЕЦП/КЕП особи, яка уповноважена на 

підписання такої довідки або сканкопія 

паперової довідки або сканкопія нотаріально 

завіреної довідки про те, що фізична особа, яка 

підписала тендерну пропозицію, не знятої чи не 

погашеної судимості не має. Документ повинен 

бути не більше тридцятиденної давнини від дати 

подання документа. Додатково замовник може 

перевірити довідку на офіційному сайті МВС за 

посиланням http://wanted.mvs.gov.ua/test/. 

3 Учасник процедури закупівлі визнаний 

у встановленому законом порядку 

банкрутом та стосовно нього відкрита 

ліквідаційна процедура. 

(пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) 

Замовник самостійно перевіряє інформацію, 

що міститься у відкритому реєстрі. 

Посилання розміщення інформації: 

https://kap.minjust.gov.ua/services 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/


4 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 1 статті 17 Закону) 

1. Довідка у вигляді електронного документу 

із ЕЦП/КЕП особи, яка уповноважена на 

підписання такої довідки або сканкопія 

паперової довідки або сканкопія нотаріально 

завіреної довідки про те, що фізична особа, яка 

підписала тендерну пропозицію, не знятої чи не 

погашеної судимості не має. Документ повинен 

бути не більше тридцятиденної давнини від дати 

подання документа. Додатково замовник може 

перевірити довідку на офіційному сайті МВС за 

посиланням http://wanted.mvs.gov.ua/test/ 

 

2. Довідка в довільній формі, яка містить 

інформацію, що 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 

5 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 1 статті 17 

Закону) 

  

Замовник самостійно перевіряє інформацію, 

що є доступною в електронній системі 

закупівель. 

У випадку  якщо учасник-переможець має 

заборгованість із сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), але здійснив заходи 

щодо розстрочення і відстрочення такої 

заборгованості у порядку та на умовах, 

визначених законодавством країни реєстрації 

такого учасника-переможця, він надає документ 

про розстрочення/ відстрочення такої 

заборгованості відповідним органом. 

6 Учасник процедури закупівлі не 

виконав свої зобов’язання за раніше 

укладеним з замовником договором 

про закупівлю, 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 2 статті 17 Закону) 

Довідка в довільній формі, яка містить 

інформацію про те, що між учасником та 

замовником раніше не було укладено договорів 

або про те, що учасник процедури закупівлі 

виконав свої зобов’язання за раніше укладеним 

з замовником договором про закупівлю, 

відповідно підстав, що призвели б до його 

дострокового розірвання, і до застосування 

санкції у вигляді штрафів та/або 

відшкодування збитків не було або довідка з 

інформацією про те, що він надав 

підтвердження вжиття заходів для доведення 

своєї надійності, незважаючи на наявність 

відповідної підстави для відмови в участі у 

процедурі закупівлі. 

 

4. Інша інформація (для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-

підприємців). 

 

Інші документи від Учасника: 

http://wanted.mvs.gov.ua/test/


1 Для юридичних осіб: 

Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної 

пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі. 

На підтвердження інформації, зазначеної у такій довідці, учасник надає у складі пропозиції 

наступні документи:  

- протокол зборів засновників про призначення директора або виписка з протоколу 

засновників або рішення засновника/учасника, наказ про призначення - у разі підписання 

керівником організації-учасника 

- доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та 

повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення 

(довіреності)) - у разі підписання іншою особою;  

- статут зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку 

відсутності відмітки державного реєстратора, учасник повинен надати довідку або 

опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну 

версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо 

обумовленої відсутності статуту). У разі, якщо Учасник здійснює господарську 

діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення 

загальних зборів учасників; 

 

Для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців: 

Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної 

пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі. 

На підтвердження інформації, зазначеної у такій довідці, учасник надає у складі пропозиції 

наступні документи: 

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння 

ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки 

паспорта з відповідною відміткою  або лист-пояснення із зазначенням законодавчих 

підстав ненадання документу -для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців) 

- паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у 

вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо 

такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, 

або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із 

змінами) - для фізичних осіб,  фізичних осіб- підприємців. 

2 Інформацію про підтвердження застосування Учасником заходів із захисту довкілля; 

 

 

 

 

 
 


