про BиcyTHicTb
*ijiЁ#;Т"мовником учасниrсу в участi
"*.r""
процедурi
запупiвлi
вiдповiдно
до cTaTTi 17 Закону Украiни <<Про rryблiчнi
у
закупiвлil>
Товарuсmво з обмеэtсеною вidповidа,,tьнiсmю "Посmач Роз Буdу
(далi
Учасник), пiдтверджу€, що Заtuовник не мае жодноТ з пiдстав для вiдмови H{llvl в y.racTi у
пРОцедУрi закупiвлi, передбачених частинzlп{и першою та другою cTaTTi 17 Закону Украiни
"Про публiчнi закупiвлi", а саildе:
1) слУжбовi (посадовi) особи ТОВ <Посmач Роз Буd\ яких уповноваJкено
Учасником представJuIти його iнтереси пiд час проведення процедури зак5rпiвлi, а саil{е:
мас
Зав'ялов
Анаmолiйовuч,
ц
ма0
п
Зав'ялов
днаmолiйовuч,
дого
не бУло притягнуто згiдно iз законом до вiдповiда-rrьностi за вчинення у сферi державних
закупiвель корупцiйного правопорушення.
(найменування фiзuчноt особu
Учаснuка|, яка е Учасником, не була

2)

-

притягнуга згiдно iз законом до вiдповiдальностi за вчинення у сферi державних
закупiвель корупцiйного прtlвопорушення. *
3) ТОВ кПосmач Роз Буd> протягом ocTaHHix трьох poKiB не tIритягувався до
вiдповiдальностi за порушення, передбачене пунктом 4 частини другоi cTaTTi 6, пlтrктом 1
cTaTTi 50
захист е
ii>, у виглядi вчинення
ulнтиконкУреIIтниХ узгоджениХ дiй, щО стосуютьсЯ спотворення результатiв торг!в
(тендерiв).

4)

-

(найменування фiзuчноi особu
Учаснuка), яка е Учасником, не була
засуджена за злоtIин, r{инений з корисливих мотивiв, судимiсть з якоi не знято або не
погяrттено у встановленому законом порядку. *
5) службовi (посадовi) особи ТоВ кПосmач Роз Буd\ яких yIIoBHoBiDKeHo
'УчасникОм представлятИ його iнтереси пiд час проведення процедури закупiвлi, а са.пле:
мае прzlво пiдпису документiв, що
стосуються тендерноi документацii
Зав'ялов Валерiй Днаmолiйовuч, duрекmор
мае право пiдпису
Зав'ялов Валерiй днаmолiйовuч, duрекmор
не було засуджена за злочин, уrинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якоi не знято
або не погitшено у встановленому закоЕом rrорядку.
ТОВ КПОСmач Роз Бvd> не визнано у встановленому зzжоном порядку
банкругом та вiдносно Еього вiдкрита лiквiдацiйна процедура.
7) ТОВ кПосmач Роз Бvdу не
iз сплати податкiв i зборiв
(обов'язкових платежiв).

договору

6)

,Щарекmор

ТОВ <Посmач Роз БуD>
у

разi якu|о Учаснuк

3ав'ялов В.А.

-

фiзuчна

особа

Т
,tфцj#!#/

