УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ „ЧАЙКА”
_____ 26300,Кіровоградська область м. Гайворон, вул. Пляжна, 49

тел. 05254-2-10-04; 067-748-88-75

ДОДАТОК 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ:
ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА.КВАЛІФІКАЦШНИМ КРИТЕРІЯМ ЗГІДНО СТ.16
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»;
ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ, ВИЗНАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 17 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»;
ВІДПОВІДНІСТЬ ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА.
№

з/п
1

Критерії

Кваліфікаційні критерії
у відповідності зі ст.
16, Закону України
«Про
публічні
закупівлі»

Документи, що надаються для підтвердження відповідності
учасника критеріям (у сканованому вигляді з оригіналів
документів у всатновлених Законом України «Про публічні
закупівлі» форматах)
Для
підтвердження
наявності
документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
Учасник повинен подати у складі своєї пропозиції (скановані
в форматі РОБ) наступні документи;
- Довідка за власноручним підписом уповноваженої особи
учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про наявність
документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного
договору - довідка додається
Завірена копія аналогічного договору - копії договорів
додаються,

Для підтвердження наявності обладнання та матеріально
- технічної бази в літніх дитячих таборах учасник повинен
надати:

4

Довідку у довільній формі, що містить інформацію про
наявність у учасника відповідного обладнання та матеріальнотехнічної бази для виконання замовлення з організації
оздоровлення та відпочинку дітей, про наявність або оренду
пляжу, транспортних засобів- довідки додаються.
- Довідку про умови проживання згідно - довідки додаються.
Довідку про наявність відповідного приміщення для
харчування дітей згідно довідки додаються.
Місце надання послуг харчування має відповідати санітарногігієнічним
вимогам,
що
підтверджується
відповідними
сертифікатами, іншими дозвільними документами - довідка
додається.
- Примірне циклічне меню на 14 днів -.додається
- Довідку про наявність ігрових та спортивних майданчиків
згідно - додається
- Довідку про наявність пляжів, рятувальників та спецзасобів,
згідно додається.
При відсутності власних спортивних майданчиків, приміщень

для приймання їжі, пляжів
використання.

тощо надати договір оренди на їх

Для підтвердження наявності працівників відповідної
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Учасник
надає:
- довідку про кваліфікацію працівників
згідно -

2

додадається.
штатний розпис дитячого закладу оздоровленнядодається,
- наказ про призначення відповідального за організацію і якість
харчування дітей - копія наказу.
Підтвердження
2.1. На підтвердження відсутності підстав, передбачених п.2, 4, 5,
відсутності
підстав, 6 (крім п. 1 і п.7) частини 1 та частини 2 ст.17 Закону учасник
визначених статтею 17 подає інформацію в довільній формі (одним документом) за
Закону України «Про власноручним підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою (у разі наявності) та з додержанням вимог п. 1
публічні закупівлі»
розділу III тендерної документації про те, що:
1. Відомості про юридичну особу, Дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку «ЧАЙКА», яка є учасником не вносились до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення (п.2 ч.І ст.17);
2. Суб’єкт господарювання Дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку «ЧАЙКА»,
протягом останніх трьох років не
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, які стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів) (п.4 ч.І ст.17);
3. Службова (посадова) особа учасника, директор Лихенко
Дмитро Юхимович, який підписав тендерну пропозицію, не був
засуджений за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість
з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку
(п.6 ч.І ст.17);
5. Учасник Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
«ЧАЙКА», не має заборгованості із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) ( ч.2 ст.17). - довідка додається;
довідка з Державної фіскальної служби додається.
Додатково замовник може здійснити безкоштовний пошук
відомостей щодо даного пункту у відкритому неофіційному
реєстрі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на
офіційному
сайті
ДФС
за
посиланням:
http ://sfs.gov.ua/businesspartner
-

На підтвердження відсутності підстав, передбачених п.З, 8, 9
частини 1 ст.17 Закону Замовник самостійно перевіряє
інформацію, що міститься у відкритих державних реєстрах,
доступ до яких є вільним, а саме:
- на підтвердження п.З ч.І ст.17 Закону - Відомості з Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
за посиланням httD://comrot.test.informiust.ua/index.DliD (офіційний
сайт Мін’юсту)
- на підтвердження п.8 ч.І ст.17 Закону - Відомості з Єдиного
реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі
про
банкрутство
за
посиланням
httDs://kap.miniust.gov.ua/services/registrv
(офіційний
сайт

Мін’юсту)
на підтвердження п.9 ч.І ст.17 Закону - відомості з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
за посиланням https://usr.miniust.gov.ua/ua/fTeesearch (офіційний
сайт Мін’юсту)
Інші вимоги

3.1. Копія документа, що підтверджує повноваження
уповноваженої особи Учасника - виписка з протоколу
засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або
інший документ, що підтверджує повноваження для юридичної
особи та фізичної особи - піприємця, відповідно до чинного
законодавства України:
- виписка з протоколу - додається;.
- Виписка з Єдиного державного реєстру.
3.2. Оригінал або завірена копія витягу з реєстру платників
податку на додану вартість за формою 2-ВР у відповідності з
Наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.01.2014
року №26 (для Учасників - платників податку на додану вартість)
або завірена копія свідоцтва платника податків - додається;
3.3. Копія довідки про взяття на облік в податковій інспекції додається.
3.4. Лист-погодження, складений, у довільній формі, з проектом
договору про закупівлю, наведеному у додатку 7 до тендерної
документації - додається.
3.5. Гарантійний лист, складений в довільній формі, згідно з яким
учасник гарантує, що інформація, надана ним у довільній формі у
складі тендерної пропозиції, є достовірною - додається.
3.6. Копія дозволу або ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності (відповідно до предмета закупівлі), якщо
отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого
виду діяльності передбачено законодавством, що є чинним/
чинною не менше, ніж на строк дії тендерної пропозиції.
3.7. Довідка «Загальні відомості про учасника», де зазначається
наступна інформація:
а) місцезнаходження Учасника, телефон, факс, електронна адреса,
банківські реквізити;
б) ідентифікаційний код юридичної особи Учасника (код
ЄДРПОУ);
в) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для
контактів) - для Учасників-юридичних осіб, а також відомості
щодо особи, уповноваженої представляти інтереси Учасника
(зокрема й підписання документів) в рамках даної процедури
закупівлі (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для
контактів);
г) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова
форма (для юридичних осіб).

д) інформація про форму оподаткування Учасника - спрощена
(платник єдиного податку) чи звичайна (платник інших податків і
зборів), згідно з Податковим кодексом України, а також відомості
щодо реєстрації Учасника платником податку на додану вартість
чи підстав щодо не реєстрації Учасника платником податку на
додану вартість - додається.__________________________________

Д.Ю.Лихенко

