Додаток №ІІ
Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до Учасників торгів
1. Кваліфікаційні критерії
Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, що подаються
Учасником торгів у складі пропозиції
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1.1 Наявність обладнання та 1.1.1. Скан-копія з оригіналу/копії довідки Учасника (в
матеріально-технічної бази
довільній формі), що містить опис технічних та інших
можливостей Учасника, які необхідні для виконання
умов Замовника. Дані щодо наявності обладнання,
транспортних засобів тощо, які наведено в довідці,
підтверджується сканованими копіями оригіналів
документів на право власності (договір купівліпродажу або свідоцтва про право власності, або
видаткові накладні тощо) та/або право користування
(договір (-и) оренди (надається в повному обсязі з усіма
додатками).
1.2. Наявність працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та
досвід
1.3. Наявність документально
підтвердженого
досвіду
виконання
аналогічного
договору.
Такий договір повинен містити
усі додатки, які є невід’ємною
частиною
такого
договору
(якщо такі є у наявності). При
цьому такий договір може
надаватися без зазначення:
- вартісних показників чи інших
даних,
які
можуть
бути
визначені
учасником
як
комерційна таємниця;
персональних
даних
(у
відповідності до вимог Закону
України
«Про
захист
персональних
даних»),
які
можуть бути належним чином
заретушовані.

1.2.1. Скан-копія з оригіналу/копії довідки Учасника (в
довільній формі), що містить інформацію щодо
кількості, кваліфікації та досвіду роботи працівників,
які будуть залучені Учасником для виконання умов
Замовника.
1.3.1. Скан-копія(ї) договору(ів) на виконання
загальнобудівельних робіт, разом з копією(ями)
первинного(их) документів, що підтверджує(ють)
виконання (часткове виконання) Учасником договірних
зобов’язань.
1.3.2. Скан-копія(ї) з оригіналу(ів) та/або копії(й)
позитивного(их)
відгуку(ів)
від
контрагента(ів)
Учасника про виконання договору(ів), наданого(их)
згідно п.1.3.1.

2.Інші вимоги до Учасників торгів
Вимоги до учасників торгів
1
2.1. Відсутність підстав для
відмови в участі у процедурі
закупівлі
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2.1.1. Рішення про призначення керівника ( у формі копії
або виписки/витягу з протоколу або іншого розпорядчого
документу органу підприємства /організації до компетенції
якого, згідно статутних документів, відноситься прийняття
такого рішення).
2.1.2. Наказ про призначення керівника (сканована копія).
Якщо керівник є нерезидентом Учасник надає копію
дозволу керівнику про працевлаштування в Україні.
2.1.3. Зразок підпису уповноваженої(их) особи(осіб) на
підписання документів тендерної пропозиції та/або
договору. Сканована копія документа (1-3 сторінки
паспорту та 3-6 ст. за наявності записів, якщо такий
паспорт* оформлено у вигляді книжечки). Або двохстороння
копія паспорта* оформленого у формі картки, що містить
безконтактний електронний носій, або скан.копія іншого
документа*, передбаченого ст.13 Закону України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492VI(зі
змінами).
* Документ на момент розкриття пропозиції повинен бути
дійсний.
2.1.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для
платників, які зареєстровані до 01.01.2014р.),або витяг з
реєстру платників податку на додану вартість (копія).
* Для не платників податку на додану вартість – оригінал
листа учасника про відсутність реєстрації платника
податку на додану вартість з зазначенням статусу
платника податків. (копія відповідного документу, щодо
статусу).
2.1.5. Сканована копія з оригіналу довідки(довідок),
виданої(их) не раніше оприлюднення інформації про
закупівлю, з обслуговуючого(их) банку(ів) про наявність
рахунку(ів) та відсутність простроченої заборгованості по
кредитах.
2.1.6. Сканована копія Установчого документа (Статут або
установчий договір, або засновницький договір, або
положення, або довідка, яка містить інформацію, щодо
отримання доступу до установчих документів Учасника в
ЄДР).
2.1.7. Гарантійний лист в довільні формі, що до учасника не
застосовуються заходи передбачені ст. 4 Закону України
«Про санкції» від 14.08.2014р. №1644- VII та він не підпадає
під дію обмежувальних заходів передбачених:
ч.1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
пропозиції щодо застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів» від
11.09.2014 р. №829-р, а також Указом Президента України
від 15.05.2017 №133//2017 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)»;
Указом
Президента України від 15.06.2016 №254/2016 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20
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травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради Безпеки
Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року N 2231
щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині
персональних санкцій»
2.1.8. Довідка Учасника у довільній формі, що засвідчує
відсутність підстав щодо відмови в участі у процедурі
закупівлі та/або відхилення тендерної пропозиції,
зазначених у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону.
2.1.9. Відомості про осіб (лист в довільній формі), яким
надано право підпису документів тендерної пропозиції та
договору про закупівлю з наданням документів, що
підтверджують правомочність таких осіб (якщо надання
таких документів не передбачено у цьому Додатку
тендерної документації).
2.1.10. Копія наказу про затвердження антикорупційної
програми на підприємстві та копія наказу про призначення
Уповноваженого (надається тільки юридичною особою за
умови, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 20
млн. грн.)

2.2. Інші документи та дані, що
підтверджують відповідність
технічним та якісним вимогам
предмета закупівлі.

Учасник торгів
документи:

у складі пропозиції надає наступні

2.1. Дозвіл Державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України та/або Державної служби
України з питань праці на виконання робіт підвищеної
небезпеки та/або декларація відповідності матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства з охорони праці
зареєстрованої відповідним органом Державної служби
України з питань праці, згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України №1107 від 26.10.2011 р. відповідно
до предмету закупівлі (чинний на дату розкриття
пропозиції конкурсних торгів, копія).

3.Вимоги до Переможця торгів
3.1.Вимоги до переможця
1
Переможець торгів у строк,
що не перевищує 5 днів з
дати оприлюднення на вебпорталі
Уповноваженого
органу повідомлення про
намір
укласти
договір,
повинен через електронну
систему закупівель, надати
Замовнику
документи на
підтвердження
відсутності
підстав, визначених
п.2,3,5,6 і 8 ч.1 ст.17 Закону
України
«Про
публічні
закупівлі»
Документи
надаються
переможцем
торгів
з
урахуванням вимог Закону
України
«Про
електронні
документи та електронний
документообіг».
в
електронному вигляді і/чи
сканованому
в
форматі
(Portable Document Format,
далі – pdf).

3.2.Вимоги до переможця
1
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3.1.1 Документ (скан-копія з оригіналу або нотаріально
завіреної копії), що визначений відповідними актами чинного
законодавства України, який підтверджує, що відомості про
юридичну особу – учасника не внесено до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення.
3.1.2. Скан-копія з оригіналу або нотаріально завіреної копії
довідки МВС України або відповідного територіального
підрозділу, видана не раніше дати оприлюднення інформації
про закупівлю, але не пізніше 5 днів з дати оприлюднення на
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір, про відсутність судимостей у службової
(посадової) особи учасника, яку уповноважено* учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури
закупівлі.
* на підписанта договору та на особу (осіб), яку (яких)
уповноважено учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, також для фізичної особи, яка
є учасником.
3.1. 3. Скан-копія з оригіналу або нотаріально завіреної копії
довідки, або електронна довідка
про відсутність
заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються
органами доходів і зборів або ДПІ, яка дійсна на дату, яка
припадає в 5- ти денний строк починаючи з дати оприлюднення
на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір.
3.1.4. Переможець торгів (у разі, якщо він скористався правом
на пониження ціни (приведеної ціни) під час проведення
електронного аукціону) надає остаточну цінову пропозицію та
інформацію (документ/-и, розрахунок/-и), що були змінені під
час проведення електронного аукціону.
Неотримання замовником інформації (документу/-ів),
визначених пунктом3 Додатку ІІ, буде розцінене, як відмова
учасника від укладання договору/
Перелік документів, які переможець торгів має надати
Замовнику в паперовому вигляді
2

Документи
надаються
переможцем,
за
підписом
уповноваженої посадової особи
учасника,
прошиті,
пронумеровані та скріплені
печаткою*.
Подання
здійснюється
особисто або поштою за
адресою: вул. Рубчака, 3, м.
Львів, 79053,
Документи
отримані
замовником після закінчення
строку
їх
подання,
не
розглядаються, вважаються
замовником такими, що не
надані
та
повертаються
учаснику.
Кінцевий
строк
отримання документів є 14:00
двадцятого
дня з дати
прийняття рішення про намір
укласти договір про закупівлю.
Якщо останній день строку
припадає
на
вихідний,
святковий
або
інший
неробочий день, що визначений
відповідно до закону у місці
вчинення певної дії, днем
закінчення строку є перший за
ним робочий день.
У
разі
неналежного
оформлення або ненадання
одного
або
декількох
документів,
які
не
відповідають
вимогам
встановленим в п.3 Додатку ІІ
ТД, Замовник вважає, що
документи переможцем торгів
ненадані і здійснює повторну
оцінку відповідно до п.3
статті 32 Закону.
Примітка:
Замовник
не
вимагає
інформацію
про
відповідність вимогам статті
17 Закону у разі, якщо така
інформація
міститься
у
відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є
вільним, але учасник має
роз’яснити в довідці довільної
форми
де
саме
можна
ознайомитись
з
цією
інформацією.

3.2.1. Переможець торгів повинен надати замовнику
(одержувач: контактна особа, яка визначена у п.1 Зведеної
інформації про тендер) в паперовому вигляді документи
згідно п.п.3.1.1-3.1.4
розміщені ним на веб-порталі
Уповноваженого органу після оприлюднення замовником
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
3.2.2. Переможець торгів повинен надати замовнику
(одержувач: контактна особа, яка визначена у п.1 Зведеної
інформації про тендер) в паперовому вигляді оригінал
документа, який підтверджує внесення ним забезпечення
виконання договору.
3.2.3. Переможець торгів повинен надати замовнику
(одержувач: контактна особа, яка визначена у п.1 Зведеної
інформації про тендер) в паперовому вигляді копії дозволів
і/чи ліцензій передбачених п.2.2 Додатку ІІ ТД .
3.2.4. Переможець торгів повинен надати замовнику
(одержувач: контактна особа, яка визначена у п.1 Зведеної
інформації про тендер)в паперовому вигляді інформацію
щодо екологічно-соціальної політики Учасника (за формою,
яка наведена у Додатку VІІ до тендерної документації).
Датою отримання замовником такої інформації вважається
дата реєстрації замовником, яка зазначається на супровідному
листі (складається учасником в довільній формі).
.

