ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ
ТоВ (ЛIс-IнФоРМ)

2.

I{азва докумепту
Перелiк документiв, що надаються.
Пропозиuiя.
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Банкiвська гарантiя.
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5,1.

Докумевтrr. що пiд,l,в

]I}ivK),I,I) l]шIlовlднlс,I,ь

ТоВ <ЛIС-IНФоРМ кв

iфiкапiйнпrr кDпI еDiяýt

Iнформацiя про наявнiсть вiдповiдrого обладнання та матерiальнотехнiчно'i бази.
Копiя договору оренди технiчних засобiв.
Копii свiдоцтв про метрологiчну повiрку технiчних засобiв.

КопiI реестрацiйних посвiдчень апаратури супутникових
радiонавiгацiйних систем.
[нформацiя про наявнiсть квалiфiкованих спецiа,riстiв,

Копii ква,,riфiкацiйних сертифiкатiв iнженерiв-землевпорядникiв.

Копii сертифiкатiв про пiдвищення ква;liфiкачii iнженерiвземлевпорядникiв.
lнформацiя про лосвiл виконання аналогiчного доI,оlJорч.

вiлповiлнiсть yчасllItк а RпIrtога}l. вIlзначеIlIlм у cTaтr,i l7 Закону
Укrrаi'llп <Про ltr,б. Iiчrri закl,пiв.lD
flовiдка про те, що вiдомостi про юридичну особу, не вносились до
единого державного реестру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi
з корупцiею правопорушення.

5.2.

5.3.

Довiдка про те, що посадову особу, яку уповIIоважеIIо представляти
iнтереси ТОВ кЛIС-IНФОРМ> пiд час провелення процедури закугliвлi.
не було притягн}то до вiдповiдальностi за вчинення у сферi закупiвель
корупчiйного правопорушення.
Довiдка про те, що ТОВ (ЛIС-IНФОРМ) протягом ocTaHHix трьох
poKiB не притягувалося до вiдповiдальностi за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другоi статгi 6, пунктом 1 cTaTTi 50 Закону Украiни

"Про зirхист економiчноi конкуренцii", у виглялi вчинення
alнтиконкурентних узгоджених лiй, якi стосуlо,l,ься спотворення

5.4.

результатiв торгiв (тендерiв).
Довiдка про те, що службова (посадова) особа, яка пiдписала тендерну
пропозицiю, не було засуджено за злочин, учинений з корисливих
мотивiв та про те, що посадова особа, яка пiдписаlIа тендерну

не мас не знятоi або не погашеноii судимостi у
встановленому законом порядку.
IС-IнФоРМ) не визнане у встановленомч
Довiдка про те, що
законом порядк
ержавному ресс,грi юриличних осiб,
flовiдка про
1'С.чиlr
а громадських формуваlrь наявна
фiзичних ос
9 частини другоi cтami 9 Закону
it
iнформацiя,
с
ю юридичних осiб, фiзичних осiб Украiни кП
пропозицiю,

5.5.
5.6

пiдприсмцiв та громадських формувань>.
5.,7

5.8.

5.9.

6.

довiдка про те, що учасник не мас заборгованостi iз сплати податкiв

i

зборiв (обов'язкових платежiв).
Довi:ка про BiltclTtlic гь сtIецiальних економiчних та iнших
обмежувальних заходiв (санкцiй), встановлених вiдловiдно до Закону
Украiни кПро санкцii>, застосованих щодо посадовоi особи, яку
уповновiDкено ТОВ кЛIС-IНФОРМ> представляти його iнтереси пiд час
проведення процедури закупiвлi.
.Щовiдка про достовiрнiсть надано'i iнформацii у довiльнiй формi у складi
тендерно'i пропозицii.

I}iдомостi п llo lleoбxi;llti,t,exlli.rlli. ,IKlcIIl l,il KljIl,KlcIIt xaD aK,l,eDtlcTliKll
IIDслNlсI,а fакчlllв,IIt

6.1.

Погодження з iстотними умовами договору.

6.2.

6.з.

Проект договору .
Календарний графiк.

6.4.

Технiчне завдання.

6.5.

IlrфорпrаItiя щодо застосуваrtlIя заходiв iз захисту ловкiл.тlя.

6,6.

Довiдка про те, що ТОВ кЛIС-IНФОРМ> плануе виконання робiт без
субпiдрядникiв .

7

7.

Загальнi вiдомостi ппо ТОВ <ЛIС_JНФоРМ>

.l.

Зага.lIыti вiдомостi про 'ГОВ кЛIС-IНФОРМ>.

7.2.

7.з,
7.4.
,7.5

7.6
7.7.

Копiя наказу про призначеfirrя директора ТОВ (ЛIСJНФОРМ).
Копiя Статlту ТОВ кЛIС-IНФОРМ>.
.Щовiдка про те, що ТОВ (ЛIС-IНФОРМ) провадить господарську
дiяльнiсть вiдповiдно до Статугу.
Копiя виписки iз единого державного реесту юридичних та фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.
Копiя Витяry ресстру платникiв податку.
.l'[овiлка. Iцо мiстить iHфoprrarriro про дозвiл на провадження дiяльностi.
пов'язаноi з державною таемницеIо.
{

!иректор ТОВ "ЛIС-ШФОРМ"
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