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Голові тендерного комітету
Комунального підприємства «Луцька центральна
районна лікарня Луцької районної ради»

Гарантійний лист щодо відсутності
підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі,
встановлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»
Приватне підприємство «САНА КО» ( далі ПП «САНА КО»), як учасник повідомляє та
гарантує про відсутність підстав відмови в участі у процедурі закупівлі, які встановлені
пунктами 1-10 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме:
(a) учасник ПП «САНА КО» не пропонує (не пропонував), не надає (не надавав) і
не погоджується (не погоджувався) надати 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 (п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону);
(b) відомості про учасника- ПП «САНА КО», який є юридичною особою, не внесено
до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
(c) службову (посадову) особу учасника директора ПП «САНА КО» Кошель Оксани
Анатоліївни, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто
згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного
правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону);
(d) учасник, - ПП «САНА КО»
який є суб’єктом господарювання, 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) (п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону);
(e) службова (посадова) особа учасника, директор ПП «САНА КО» Кошель Оксана
Анатоліївна яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений
з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку (п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону);
(f) учасник ПП «САНА КО»
не є пов'язаною особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою
особою (особами) замовника (п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону);
учасник ПП «САНА КО»
не визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура (п. 8 ч. 1 ст. 17 Закону);
(i) 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”, щодо учасника ПП «САНА КО»
, який є юридичною (п. 9 ч. 1 ст. 17 Закону);
(j) учасник ПП «САНА КО», який є юридичною особою, має антикорупційну
програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (у разі якщо вартість
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів
гривень) (п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону);
учасник ПП «САНА КО»
не має заборгованості із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону).
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