Місцезнаходження - 47707, м. Тернопіль, вул. Д. Лук'яновича, 8.
Код ЄДРПОУ 37306789. Рахунок № 26004962499976 у Тернопільській
філії ПАТ «П уМ Б » (МФО 334851). Телефон/факс - (0352) 22-36-65
Довідка
Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАКС ПРОФ» надає інформацію
щодо наявності/відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»
ч.п.
Закону
ч. 1
п.2

ч. 1
п.З

ч. 1
н.4

ч. 1
П .6

Підстава відхилення
Відомості про юридичну особу,
яка є учасником, внесено до
Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення.
Службову
(посадову)
особу
учасника,
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 у
сфері
закупівель
корупційного
правопорушення.
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
анти конкурентних узгоджених дій,
що
стосуються
спотворення
результатів торгів (тендерів).
Службова
(посадова)
особа
учасника, яка підписала тендерну
пропозицію, була засуджена за
злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято
або не погашено у встановленому
законом порядку.

Підтвердження
наявності/відсутності
підстав для відхилення
Відомості про ГОВ «АВАКС ПРОФ» не
внесено до Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або пов'язані
з корупцією правопорушення.

Службову особу учасника, а саме
директора ТОВ «АВАКС ПРОФ» Грохолу
Наталію Мирославівну, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під
час проведення процедури закупівлі, не
було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері
державних
закупівель
корупційного
правопорушення.
Суб'єкт господарювання (учасник), а
саме ТОВ «АВАКС ПРОФ», 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).
Службова особа учасника, а саме
директор ТОВ «АВАКС ПРОФ» Грохола
Наталія Мирославівна, яку уповноважено
учасником предст-авЗїятй "його інтереси під
час проведений !процедури закупівлі, не
була засуджмё ^зїг^лочин, вчинений з
корисливих .-мотивів, судимість , 3 якої не
знято або не погашено у встановленому
законом порядку.
;
^

ч. 1
п.8

Учасник, а саме TOB «АВАКС ПРОФ»,
Учасник
визнаний
у
встановленому законом порядку не визнаний у встановленому законом
банкрутом та стосовно нього порядку банкрутом та відносно нього не
відкрита ліквідаційна процедура.
відкрита ліквідаційна процедура.

ч. 1
п.9

У Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців
та
громадських
формувань відсутня інформація,
передбачена пунктом
9 частини
другої статті 9 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань".

ч. 1
п.10

Учасник, а саме ТОВ «АВАКС ПРОФ»,
Юридична
особа,
яка
є
антикорупційну
програму
та
учасником, не має антикорупційної має
з
антикорупційної
програми чи уповноваженого з уповноваженого
реалізації
антикорупційної програми.
програми, якщо вартість закупівлі
товару (товарів), послуги (послуг)
або робіт дорівнює чи перевищує 20
мільйонів гривень.

ч.2

Учасник, а саме ТОВ «АВАКС ПРОФ»,
Учасник має заборгованість із
сплати
податків
і
зборів не має заборгованості із сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів).
(обов'язкових платежів)

/

Директор TOB «АВАКС
08.12.2016р.

У Єдиному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців в наявності
інформація,
передбачена
пунктом
9 частини другої статті 9 Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань", про кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи - резидента України, яка
є учасником.

Грохола Н.М.

