Додаток 1
до тендерної документації на закупівлю:
33600000-6 Фармацевтична продукція (лікарські засоби для лікування хворих на
розсіяний склероз, 4 лоти)
Інформація та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям
№
з/п

Кваліфікаційна вимога

Документи, що підтверджують відповідність Учасника
кваліфікаційній вимозі

1

- наявність обладнання та
матеріально-технічної бази;

довідка у довільній формі, що містить інформацію про
наявність в учасника обладнання та матеріальнотехнічної бази, та копія ліцензії на виробництво товару,
якщо учасник є виробником запропонованого товару,
або ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю товаром
(чинну на дату розкриття тендерних пропозицій), за
умови, якщо реалізація товару, що пропонується
учасником в рамках цих торгів, потребує наявності такої
ліцензії згідно з законодавством;

2

- наявність працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та
досвід;

довідка у довільній формі, що містить інформацію про
наявність
в
учасника
працівників
відповідної
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3

- наявність документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічних
договорів

довідка у довільній формі, що містить інформацію про
раніше виконані договори на поставку товару із
зазначенням предметів договорів, замовників і їх
контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Копії
виконаних договорів на поставку лікарських засобів та
виробів медичного призначення за 2017−2019 роки (у
разі наявності).

Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону
№
з/п
1

2

Підстава для відмови учаснику у
участі в процедурі закупівлі
відповідно до ст. 17 Закону
- відомості про юридичну особу,
яка є учасником, внесено до
Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або
пов'язані з корупцією
правопорушення;
- службову (посадову) особу
учасника, яку уповноважено
учасником представляти його
інтереси під час проведення
процедури закупівлі, фізичну
особу, яка є учасником, було
притягнуто згідно із законом до

Документи, що підтверджують відсутність підстав для
відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі
лист в довільній формі, який підтверджує, що
відомості про юридичну особу, яка є учасником не
внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення;
лист в довільній формі, який підтверджує, що
службову
(посадову)
особу
учасника,
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
державних закупівель корупційного правопорушення;
1

відповідальності за вчинення у
сфері закупівель корупційного
правопорушення;
3

суб'єкт
господарювання
(учасник) протягом останніх
трьох років 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);

лист в довільній формі, про те, що протягом трьох
років
суб’єкт
господарювання
(учасник)
не
притягувався (або 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, які стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів);

4

- фізична особа, яка є
учасником, була засуджена за
злочин, учинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не
знято або не погашено у
встановленому
законом
порядку;

лист в довільній формі про те, що фізична особа, яка є
учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;

5

- 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;

лист в довільній формі про те, що службова (посадова)
особа учасника, 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;

6

учасник
визнаний
у
встановленому законом порядку
банкрутом та стосовно нього
відкрита
ліквідаційна
процедура;

лист в довільній формі, від учасника, про те, що
учасник не визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну
процедуру;

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";

лист в довільній формі, від учасника, про те, що у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини
другої статті 9 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань";

8

- юридична особа, яка є
учасником,
не
має
антикорупційної програми чи
уповноваженого з реалізації

лист в довільній формі про те, що учасник має
затверджену антикорупційну програму (або наказ чи
інший документ про затвердження такої програми) та
наказ чи інший документ про призначення
2

9

антикорупційної
програми,
якщо вартість закупівлі товару
дорівнює чи перевищує 20
мільйонів гривень;

уповноваженого з антикорупційної програми учасника
- юридичної особи (у випадку, коли наявність
антикорупційної програми та уповноваженого з
антикорупційної програми
є обов'язковими для
юридичної особи відповідно до Закону). Якщо
відповідно до Закону наявність антикорупційної
програми, та уповноваженого з антикорупційної
програми є необов’язковим для учасника – юридичної
особи, такий учасник подає у складі пропозиції
конкурсних торгів лист, довідку тощо у довільній
формі про те, що він, відповідно до закону (в тому
числі відповідно до ст. 62 Закону України «Про
запобігання
корупції»)
не
має
затвердженої
антикорупційної програми та уповноваженого з
антикорупційної програми;

Учасник має заборгованість із
сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів).

лист в довільній формі, від учасника, про те, що
заборгованість із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) відсутня.
Київ 2019
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