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Ресстр документiв,
tIаданих ТОВ <HoBiTIti ТехItологii Землеустроrо) у скJlадi пропозицii

конкурсних торгiв

,|Yg

l

з/п

IIoй.ttettl,Bctttttlt do

K1,,v ett

tlt_1,

2

Ресстр документiв, наданих у складi пропозицii
Пропозицiя ТОВ (НТЗ).
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Банкiвська гарантiя.
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Зага",rыli Bi,,tolrocTi про учасIlIlка
тa iншi документп, подаIIlrя якпх перел бачеrrо yпroBarl lгl,clljlcplloi /lокумептацii
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Загzurьнi вiдомос,гi IIро ччасtlика.

Копiя Статуту
Копiя наказу про призначення директора
.Щовiдка про те, що ТОВ <НТЗ> провадить
господарську дiяльнiсть вiдповiдrо до Статуту.
Витяг з Сдиного державЕого ре€стру юридичних осiб.
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.
Копiя Витягу ре€стру платtIикiв единого полатку
.Щовiдка, що мiстить iнформаrriю про дозвi.,ll на
провадженtIя дiяlrыtостi. tlов'язаltt-li з лержаl]tlоIо
таемницею.
Iпформацiя та докумеrrти, пдо пiдтверджують вiлlrовiлпiсть учасника
квалiфiкачiйпим критерiям.
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Довiдка, що мiстить iнформацiю про наявнiсть

вiдповiдного обладнання та матерiалыtо-гехнiчноi
базл.
,га
Витяг iз перелiку основних засобiв, матерiа.,:Iьних
нематерiа,rьних активiв, що пiдтверджують наявнiсть
лiцензованого
вiдповiдного обладнання
ого забезпечення.
Копii свiдоцтв про повiрку робочих засобiв
,гехнlки.
ви\{l ювfuIьноl
Витяг iз Реестру апаратури супутникових
ралiонавiгачiйних систем геодсзичIIоI,о Ko;ty 90l5 за
товарною номенклатуроIо зовlriшньоекоItомiчttоi
дiяльностi, що застосовусться пiд час проведення
топографо-геодезичних, картографiчних,
ггl
ктних, дослlдницьких
тознlмальних.
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вишукуваIь та кадастрових зиомок,
.Щовiдка, що мiстить iнформацiю про наявнiсть

працiвникiв вiдповiдноi квалiфiкацii.
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Копii

l6.

ква,riфiкацiйних сертифiкатiв

1нженерlв-

землевпорядникiв.
Копii сертифiкатiв про пiдвищення квалiфiкаuii
iнженерiв-зсмлсвпорядникiв.
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Копii

сертифiкатiв iнженерiв-

18.

ква,riфiкаrliйних
геодезистiв.

l9,

Копi'i сертифiкатiв про пiдвищення
iнженерiв-геодезистiв

Iнформапiя

20.

квалiфiкацiТ

.

про досвiл виконання

аналогiчного

лого]]ору.

Iнформачiя шодо вИповiдlrостi учасrrrrка вимогам, визIIачепим у cTaTTi l7
Закоllу YKpai'tlи <Про публiчlli закупiвлЬ>.

21.

Довiдка про те, що вiдомостi про юридичЕу особу, не
вносились до единого державного реестру осiб, якi
вчинили корупчiйнi або пов'язанi з корупцiсю
правопо
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Ловiдка про те. Illo llосадову особу, яку уповноважено
представJIяти iнтереси ТОВ (НТЗ) пiд час проведення
процедури закупiвлi, не було притягн}то до
сферi закупiвель
вiдповiдальностi за вчинення
корупчiйного правопорушення.
Довiдка про те, що ТоВ (нТЗ) протягом ocTaHHix
трьох poKiB не притяryвалося до вiдповiдальностi за
порушення, передбачене пунктом 4 частини другоi
с,гаг-t,i 6, IryIIKToM l сr,а,l,гi 50 Закону Украiни "Про
захист скоllоltiчttоi ltollKypetrцii", у виглялi вчинення
антиконкурентних узгоджених дiй, якi стосуlоться
спотвореIIня результатiв торгiв (тендерiв).
Довiдка про те, що посадову особу, яка пiдписма
тендерну пропозичiю. не було засуджено за злочин,
1чинений з корисливих мотивiв та про те. що посадова
особа, яка пiдписала тендерну пропозичiю. не мас не
знятоТ або не погашеноi сулимостi у встановленому
закоlIом поря;lку,
'I'OB кНl'З> не визнане
Довiдка про 1,е. Iцо
встановленому законом порядку банкрутом та
стосовно нього IIе в l.rlKp ита лlквlдацlиtIа процедура.
Довiдка про те, що у единому державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприсмцiв та
громадських формувань HfuIBHa iнформацiя,
передбачена пунктом 9 частини другоi cTaTTi 9 Закону
УкраТlrи Kllpo державну реестрацirо юридичних осiб,
фiзи.rrrих осiб - tliдприсмцiв та громадських
формуваtlь>.
Довiдка про те, що учасник не мас заборгованостi iз
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сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв),
.Щовiдка про вiдсрнiсть спецiалr,lrих екоtIомiчпих та
iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), всl,аIIоt.JIеtIих
вiдповiдно до Закону Украihи uПро санкцii>,
застосованих щодо посадовоI особи, яку
уповновiDкено ТОВ (НТЗ) представJuIти його iнтереси
пiд час проведення процедури закупiвлi.
Гарантiйний лист, згiдно з яким ТОВ <НТЗ> гарантус,
що iнформацiя, надана ним у ловiльнiй формi у складi
тенлерно'i пропози uii с лосговiрlrоtо.

Iнформацiя про необхiдпi технiчнi, якiсlli тa кiлькiспi харак,геристики предмета
закупiвлi
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Iнформацiя про вiдповiднiсть пропозицii конкурсних
торгiв ТОВ <НТЗ,l технiчним, якiсним. кiлькiсним
вимогzlIlr до предмета закупiвлi.
Лист-погодження з р!овrrми проекту договору про
закупiвлю послуг.
Проект договору про закупiвлtо llослуг
Технiчне завдання

з1.

Календарний графiк викоrIання послуг.
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Iнформацiя щодо застосування

захисту

довкlлля

Довiдка про те, що ТОВ кНТЗ> не плану€ з,lлучати
субпiдрядн икiв дlIя виконФЕФffiiь
з]о бмЕ

.Щиректор

заходiв iз

ТОВ <Новiтпi Технологii Землеу
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