Додаток 3
до тендерної документації на закупівлю:
33600000-6 Фармацевтична продукція (лікарські засоби для лікування хворих на
розсіяний склероз, 4 лоти)
Перелік документів, що надає переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір
№
з/п
1

Вимога

Документи, що підтверджують відповідність Учасника

- відомості про юридичну
особу, яка є учасником,
внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або
пов'язані з корупцією
правопорушення;

інформація в довільній формі за підписом керівника
підприємства, організації, установи та завірена печаткою
(у разі наявності) про те, що відомості про юридичну
особу, яка є переможцем, не внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов'язані з корупцією правопорушення;
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- 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;

Замовник не вимагає документального підтвердження
інформації, що міститься у відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є вільним;
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- фізична особа, яка є
учасником, була засуджена за
злочин, учинений з
корисливих мотивів, судимість
з якої не знято або не
погашено у встановленому
законом порядку;

оригінал або нотаріально завірена копія, або
електронний оригінал документа, виданого відповідним
органом, який має такі повноваження, з інформацією про
те, що фізичну особу, яка є переможцем, не було
засуджено за злочин, учинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку, з датою видачі не
більше місячної давнини до дати подання документа;
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- 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;

оригінал або нотаріально завірена копія, або
електронний оригінал документа, виданого відповідним
органом, який має такі повноваження, з інформацією про
те, що службову (посадову) особу переможця, яка
підписала тендерну пропозицію, не було засуджено за
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено у встановленому законом
порядку, з датою видачі не більше місячної давнини до
дати подання документа;
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- учасник визнаний у
встановленому законом
порядку банкрутом та
стосовно нього відкрита
ліквідаційна процедура;

Замовник не вимагає документального підтвердження
інформації, що міститься у відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є вільним;
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6

- учасник має заборгованість із оригінал або нотаріально завірена копія, або
сплати податків і зборів
електронний оригінал довідки органу Державної
(обов'язкових платежів);
фіскальної служби, що є чинною на дату подання
документу, про відсутність заборгованості із сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів);
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- заповнена форма цінової
пропозиції.

форма цінової пропозиції за підписом керівника або
уповноваженого представника підприємства, організації,
установи та завірена печаткою (у разі наявності).
Форма цінової пропозиції
(назва процедури закупівлі)

№
лоту/
№ з/п

Найменування
предмету
закупівлі/товару

Торгівельна
назва товару

Виробник,
країна

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Ціна
за одиницю
товару, грн,
без ПДВ

ПДВ за
одиницю
товару, грн

Ціна за
одиницю
товару,
грн,
з ПДВ

Загальна
вартість,
грн, з
ПДВ

Загальна вартість пропозиції:
(зазначається без або у тому числі ПДВ):

(посада особи, що підписує форму)

( П.І.Б.)

(підпис)

М. П.*
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