
Додаток 1 
    до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
Інші документи від Учасника: 

1 Для фізичних осіб,  фізичних осіб- підприємців: 
- довідка/картка про присвоєння ідентифікаційного коду або у разі відсутності 

довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного коду з релігійних переконань, надати 

сторінку паспорта з відповідною відміткою  або лист-пояснення із зазначенням 

законодавчих підстав ненадання документу. 
та  

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

у вигляді книжечки,  або паспорт (обидві сторони), якщо такий паспорт оформлено у 

формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або інший документ, 

передбачений 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). 
2 Якщо пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою 

особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. 
3 Гарантійний  лист від Учасника  наступного змісту: 

“Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під 
дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом 

України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про 

зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів 

нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню 

та/або виконанню договору про закупівлю”.  
4 Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору про закупівлю, що міститься в 

Додатку 3 до Оголошення 
5 Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме: 

- Повне найменування; 
- Юридична адреса; 
- Поштова або фактична адреса; 
- Код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП); 
- Індивідуальний податковий номер  
- Банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, в якому відкритий 

рахунок та МФО); 
- Тел./факс; 
- E-mail; 
- Посада керівника підприємством та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б). 

6 Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про 

наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду 

господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого 

виду діяльності передбачено законом. 
7 Довідка (інформація) про  відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 

ГКУ  наступного змісту: 
“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між  Учасником 

(повна назва Учасника) та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, 

передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення 

господарських відносин на майбутнє не було застосовано”. 
Примітка: 
*У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову 

учаснику в участі у закупівлі та може відхилити пропозицію учасника як таку, що не 

відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та 

вимогам до предмета закупівлі відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 
 


