Лист-гарантія
про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у
процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України "Про публічні
закупівлі"
ПП Коновалов Сергій Володимирович (далі – учасник), підтверджую, що
замовник не має жодної з підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі,
передбачених частинами першою та другою статті 17 Закону України "Про публічні
закупівлі", а саме:
1)
ПП Коновалов С.В. не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи
опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу
винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо)
з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі
або застосування замовником певної процедури закупівлі.
2)
ПП Коновалов С.В. , який є учасником, не був притягнутий згідно із
законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного
правопорушення. *
3)
ПП Коновалов С.В. 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, що стосуються спотворення результатів торгів
(тендерів).
4)
ПП Коновалов С.В., який є учасником, не був засуджений за злочин,
учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку. *
5)
ПП Коновалов С.В. не є пов’язаною особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету замовника;.
6)
ПП Коновалов С.В. не визнано у встановленому
банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

законом

порядку

7)
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"
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП Коновалов С.В.
є:______ Коновалов Сергій Володимирович __________________________________
8)
ПП Коновалов С.В. не має заборгованості із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів).

