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зАмовнику зАкупlвлI
рЕ€стр докумЕнтIв, нАдАних у склАдI пропозицti
Назва файлу
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Назва док}т'rентiв

l

Смета

Договiрна цiпа
поясflювальЕа зшIиска
Локальний кошорис
Розрахуяок залальновtiробЕичих витрат
Пiдсумкова вiдомiсть pec}pciв

2.

l'рафiк
Довiдка по ст. l7

календаоний mафiк виковtlнвя rюбiт

з.

IНФОРМАЦIИНА ДОВlДКА про
вiдсугвiсть пiдстав, передбачених

частинами першою та другою cTaTTi 17
Закону Украiни
публiчнi
закrIiвдiD

.Про

4.

Додаток

5,

Додаmк 2

6,
7.

Лист

пiдтверджеппя
Iнформацiйпа довiдка про вiдповiдвiсть
пропозицii техвi.цrому завдавfi ю

1

Лист

Додаток з
Змист довкiлля

8.

Iвформацiя про вiдсутнiсть обмежень у
директора

9.

lнформацiя про субпiдрядника

10.

Лiцензiя

]1.

<-л-Z-}.9#L;\

-

згода

з

}мовами проведеrrня

закупiвлi та з проекгом Договору
договiо пiдояду
Вйомостi про учасцика
Гаравтiйпий лист щодо зzютосуванЕя
заходiв iз захисry довкiлля
Iнформачiя учасника щодо застосуванЕя
заходiв iз захисry довкiлля
Iвформачiя щодо вiдсутяостi обмехень
уповноваженоi особи
наказ
протокол - рiшенвя
Iнформачiйна довйка про Ееза.'rу{евяя
субпiдрядноi органiзацii
Лiцецзiя
Перелiк видiв робiт

про EаяBHicTb
матерiал ьно- гехя iчн oI

Iпформачiйва довiдка

обладяаннl та

бази, необхiдпих дJuI викоЕання }мов

wй,,,

Договяу

ш,

,7-1.,

Скап-копii впдаткових ЕакJlадяих
Скап-копii договорiв позички

Довiдка

пр

налвнiсть

вдасЕоi,
орендоваяоi
субпi.чря.лноi
матерiальпо
технiчноi бази (склади,
гараrd, майстерЕi)
Скап-копiя договору оревди

-

12.

HMBHicTb працiвникiв

чи

IвформацiйЕа довiдка про наявпiсть
прачiвникiв вiдповiдвоi ква.riфiкачii якi
мають яеобхiднi звання та досвiд

Скм-копii наказiв
рботу

13,

Працiвники ц.п,у.

l4,

Про санкцii

]5.

CTaTpHi документи

Скад
Реестр

прийнятгя на

Листи-згоди ва обробку персояальних
давих
Скм - копii вiдомостей про освiтвiй
рiвець
Iяформацiйна довйка про Еез.rлуIеяЕя
працiвЕикiв за цивiльно - правовими
угодами
Iвформацiйfiа довiдка про tie пiдпадавня
пiд дiю санкцiй
Статуг
Виписка
Витяг

Накл

16.

пр
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-
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