Додаток 2
до тендерної документації на закупівлю –основний
словник національного класифікатора України ДК
021:2015
"Єдиний
закупівельний
словник"–
09110000-3 - Тверде паливо (вугілля кам’яне)

Вимоги, встановлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб підтвердження
відповідності учасників (переможця) вимогам згідно із законодавством
1. Документи для юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців на
підтвердження відповідності учасника процедури закупівлі вимогам,встановленим
статтею 17 Закону (Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII
(із змінами)):
Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17
Закону, із виокремленням кожної підстави визначеної у частинах першій і другій статті
17 Закону (надається однією довідкою або гарантійним листом, в довільній формі).
2. Документи для юридичних осіб на підтвердження відповідності переможця
процедури закупівлі вимогам, встановленим статтею 17 Закону:
Вимоги, встановлені статтею Інформація про спосіб підтвердження відповідності
17 Закону
переможця вимогам згідно із законодавством
Відомості про юридичну особу, Копія документа (документального підтвердження
яка є учасником, внесено до згідно із законодавством) того, що відомості про
Єдиного державного реєстру юридичну особу, яка є переможцем, не внесено до
осіб, які вчинили корупційні або Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
пов’язані
з
корупцією корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення
правопорушення (у разі якщо переможець не повинен
(пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону)
або не може подати відповідно до законодавства
такий документ, він надає лист-пояснення в
довільній формі за підписом уповноваженої особи
переможця та завірений печаткою (у разі наявності)
і зазначає законодавчі підстави ненадання такого
документа).
Службову (посадову) особу Замовник самостійно перевіряє інформацію, що
учасника, яку уповноважено міститься у відкритих єдиних державних реєстрах,
учасником представляти його доступ до яких є вільним.
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
(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
Суб’єкт господарювання
Замовник самостійно перевіряє інформацію про те чи
(учасник) протягом останніх
суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх
трьох років притягувався до
трьох років притягувався до відповідальності за
відповідальності за порушення, порушення, передбачене пунктом 4 частини другої
передбачене пунктом 4
статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про
частини другої статті 6,
захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення
пунктом 1 статті 50 Закону
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються
України Про захист
спотворення результатів торгів (тендерів).
економічної конкуренції", у
вигляді вчинення

антиконкурентних узгоджених
дій, що стосуються
спотворення результатів
торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1
ст. 17 Закону)
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 (пункт 6 ч. 1
ст. 17 Закону)
Учасник визнаний у
встановленому законом
порядку банкрутом та
стосовно нього відкрита
ліквідаційна процедура (пункт
8 ч. 1 ст. 17 Закону)
У Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
відсутня інформація,
передбачена пунктом
9частини другої статті 9
Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань»
(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)
Юридична особа, яка є
учасником, не має
антикорупційної програми чи
уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми,
якщо вартість закупівлі
товару (товарів), послуги
(послуг) або робіт дорівнює чи
перевищує 20 мільйонів гривень
(пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закону)
Учасник має заборгованість із
сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) (ч. 2
ст. 17 Закону)

Електронна довідка або оригінал, або нотаріально
завірена копія документа, виданого відповідним
органом, який має такі повноваження про те, що
службову (посадову) особу переможця, яка підписала
тендерну
пропозицію,
до
кримінальної
відповідальності не притягують, засудженою (за
кримінальними справами) вона не значиться та в
розшуку не перебуває.
Документ повинен бути виданий станом не більше
тридцяти денної давнини відносно дати надання
документа.
Замовник самостійно перевіряє інформацію, що
міститься у відкритих єдиних державних реєстрах,
доступ до яких є вільним.

Замовник самостійно перевіряє інформацію, що
міститься у відкритих єдиних державних реєстрах,
доступ до яких є вільним.

Не вимагається замовником.

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про
відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов’язкових платежів), виданої відповідним органом
Державної фіскальної служби України, дійсної на
момент її надання, або електронний оригінал даної
довідки.

3. Документи для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підтвердження
відповідності переможця процедури закупівлі вимогам, встановленим статтею 17
Закону:
Вимоги, встановлені статтею Інформація про спосіб підтвердження відповідності
17 Закону
переможця вимогам згідно із законодавством
Службову (посадову) особу Замовник самостійно перевіряє інформацію, що
учасника, яку уповноважено міститься у відкритих єдиних державних реєстрах,
учасником представляти його доступ до яких є вільним.
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
(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)
Суб’єкт
господарювання Замовник самостійно перевіряє інформацію про те чи
(учасник) протягом останніх суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх
трьох років притягувався до трьох років притягувався до відповідальності за
відповідальності за порушення, порушення, передбачене пунктом 4 частини другої
передбачене
пунктом
4 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про
частини другої статті 6, захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення
пунктом 1 статті 50Закону антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються
України
Про
захист спотворення результатів торгів (тендерів).
економічної конкуренції", у
вигляді
вчинення
антиконкурентних узгоджених
дій,
що
стосуються
спотворення
результатів
торгів (тендерів) (пункт 4 ч. 1
ст. 17 Закону)
Фізична
особа,
яка
є Електронна довідка або оригінал, або нотаріально
учасником, була засуджена за завірена копія документа, виданого відповідним
злочин, учинений з корисливих органом, який має такі повноваження про те, що
мотивів, судимість з якої не фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної
знято або не погашено у відповідальності не притягують, засудженою (за
встановленому
законом кримінальними справами) вона не значиться та в
порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 розшуку не перебуває.
Закону)
Документ повинен бути виданий станом не більше
тридцятиденної давнини відносно дати подання
документа.
Службова (посадова) особа Електронна довідка або оригінал, або нотаріально
учасника,
яка
підписала завірена копія документа, виданого відповідним
тендерну пропозицію, була органом, який має такі повноваження про те, що
засуджена за злочин, вчинений службову (посадову) особу переможця, яка підписала
з
корисливих
мотивів, тендерну
пропозицію,
до
кримінальної
судимість з якої не знято або відповідальності не притягують, засудженою (за
не погашено у встановленому кримінальними справами) вона не значиться та в
законом порядку (пункт 6 ч. 1 розшуку не перебуває.
ст. 17 Закону)
Документ повинен бути виданий станом не більше
тридцятиденної давнини відносно дати подання
документа.
Учасник
визнаний
у Замовник самостійно перевіряє інформацію, що
встановленому
законом міститься у відкритих єдиних державних реєстрах,

порядку
банкрутом
та
стосовно
нього
відкрита
ліквідаційна процедура (пункт
8 ч. 1 ст. 17 Закону)
Учасник має заборгованість із
сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) (ч. 2
ст. 17 Закону)

доступ до яких є вільним.

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про
відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов’язкових платежів), виданої відповідним органом
Державної фіскальної служби України, дійсної на
момент її подання, або електронний оригінал даної
довідки.

Примітки до Додатку 2 до тендерної документації:
- переможець торгів у строк, що не перевищує 5 (п’яти) днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що
підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону;
- переможець торгів у строк, що не перевищує 10 (десять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику
документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частиноюдругою статті 17 Закону;
- у разі ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбаченихстаттею
17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих
учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув;
- замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних
державних реєстрах, доступ до яких є вільним;
- замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених
пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону;
- інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в
довільній формі;
- згідно із статтею 255 Цивільного кодексу України, якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може
бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк
спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції;
- якщо на момент подання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених
статтею 17 Закону і які вимагаються замовником в тендерній документації, будуть міститись у відкритих
єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то такий переможець може замість таких документів
надати лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та
завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання таких документів та
адреси відповідних сайтів.

