Додаток 1 до Протоколу
розкриття пропозицій конкурсних
торгів (кваліфікаційних пропозицій,
цінових пропозицій)
від 09.06.2016 р.

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів передбачених документацією конкурсних торгів.

Лот 1 - дослідно-конструкторська робота «Розробка ТУУ «Кашкет із напіввовняної тканини для поліцейських Національної поліції України» шифр
«Уніформа-16»
№
Назва документу, довідки
Торги по лоту 1 відмінено
п/п
тощо
1

2

3

4

5

Надання Учасниками
забезпечення пропозиції
конкурсних торгів у вигляді
банківської гарантії в розмірі –
1260,00 (одна тисяча двісті
шістдесят грн., 00 коп.)
Реєстр (який має бути першою
сторінкою пропозиції конкурсних торгів), наданого у складі
пропозиції конкурсних торгів
документів, в якому зазначається перелік усіх документів
з нумерацією сторінок по
порядку
Заповнена форма «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ
ТОРГІВ» із зазначенням ціни
пропозиції конкурсних торгів
(форма «ПРОПОЗИЦІЯ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»
наведена у Додатку 1 до
документації конкурсних
торгів)
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника обладнання (власного або орендованого) та
матеріально-технічної бази,
які будуть задіяні для виконання робіт
Довідка, що містить інформацію про те, що Учасник має
працівників відповідної
кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід, з
обов’язковим наведенням

наступної інформації:
прізвище, ім`я та по батькові
працівника, посада, науковий
ступінь.
6

7

8

9
10

11

Копії першої і останньої із
заповнених сторінок трудової
книжки або копії трудового
договору (контракту) та/або
копії наказу про прийняття на
роботу за сумісництвом
працівників
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника досвіду виконання
аналогічних договорів, а саме:
перелік договорів із зазначенням предмету договору,
найменування замовника,
строків виконання договору.
Для документального
підтвердження інформації
надаються копії договорів
Копія балансу за 2015 рік з
відміткою про прийняття
уповноваженим органом
Копія звіту про фінансові
результати за 2015 рік
Копія звіту про рух грошових
коштів за 2015 рік
Оригінал дійсної на дату
розкриття пропозицій довідки
з обслуговуючого банку
(довідок, у разі відкриття
рахунків у декількох банках)
про відсутність простроченої
заборгованості за кредитами.
Дозволяється подавати
нотаріально завірену копію
довідки.

12

13

Бюджетним установам (які
відповідно до пункту 4 статті
16 Бюджетного кодексу
України не мають права
здійснювати запозичення у
будь-якій формі) дозволяється
надати довідку у довільній
формі про відсутність заборгованості за кредитами
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі
наявності) про те, що
відомості про юридичну
особу, яка є Учасником не
вносились до Єдиного
державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушенням
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у
разі наявності) щодо наявності
антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми юридичної
особи у випадку, коли вони є
обов’язковими відповідно до
закону, або інформація в
довільній формі про
відсутність антикорупційної
програми та уповноваженого з
антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони не є обов’язковими
відповідно до закону.
На підтвердження
вимоги щодо антикорупційної
програми та уповноваженого з

14

15

антикорупційної програми,
передбаченої п.1 та п.9 ч.1
ст.17 Закону, Учасник в складі
пропозиції конкурсних торгів
подає інформацію в одному
екземплярі
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Службову
(посадову) особу учасника,
яку уповноважено Учасником
представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, не було притягнуто,
згідно із законом, до
відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель
корупційного
правопорушення.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (у разі наявності) з
посиланням на Зведені
відомості про рішення органів
АМКУ щодо визнання
вчинення суб’єктами
господарювання порушень
законодавства про захист
економічної конкуренції у
вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які
стосувалися спотворення
результатів торгів (тендерів), а
також щодо можливого
подальшого судового розгляду
цих рішень, їх перевірки,
перегляду органами

16

17

Антимонопольного комітету
України, розміщена на
офіційному веб-порталі
Антимонопольного комітету
України (www.amc.gov.ua) в
розділі «Діяльність у сфері
державних закупівель», в якій
Учасник підтверджує, що
протягом останніх трьох років
він не був притягнутий до
відповідальності за
порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої
статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у
вигляді вчинення анти
конкурентних узгоджених дій,
які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів).
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі
наявності) про те, що
службова (посадова) особа
Учасника яку уповноважено
Учасником представляти його
інтереси під час проведення
процедури закупівлі, не була
засуджена за злочин, вчинений
з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому
законом порядку.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що
Учасника не визнано в

18

19

установленому законом
порядку банкрутом та
відносно нього не відкрито
ліквідаційну процедуру
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі
наявності) з підтвердженням
того, що у Єдиному реєстрі
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців наявна
інформація, передбачена
частиною другою статті 17
Закону України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» про
кінцевого бенефіціарного
власника (контролера)
юридичної особи-резидента
України, яка є Учасником. В
разі, якщо Учасник не повинен
згідно законодавства подавати
вищенаведену інформацію, він
надає інформацію в довільній
формі за власноручним підписом уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) в
якій зазначає законодавчі
підстави неподання такої
інформації.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Учасник або
Учасник попередньої
кваліфікації не має
заборгованості зі сплати

20

21

22

23

податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Лист в довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (за наявності) з
інформацією про статус
Учасника з посиланням на
відповідний розділ (пункт,
абзац тощо) установчих
документів, в яких зазначено,
що учасник здійснює
господарську діяльність згідно
з положеннями його статуту
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що він
не зареєстрований в офшорних
зонах.
Довідка, складена у довільній
формі, за власноручним
підписом уповноваженої
особи Учасника та завірена
печаткою (за наявності), яка
містить відомості про
підприємство:
* реквізити (місцезнаходженьня, телефон, факс, телефон для
контактів);
* керівництво (посада,
прізвище, ім`я, по батькові);
інформація про реквізити
банківського рахунку, за
якими буде здійснюватися
оплата за договором в разі
акцепту.
Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,

24

що підтверджують
повноваження посадової особи
або представника Учасника
процедури закупівлі щодо
підпису документів пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження щодо підпису
документів пропозиції
конкурсних торгів Учасника
процедури закупівлі
підтверджуються копіями
наступних документів:
виписка з протоколу
засновників, наказ про
призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи
Учасника на підписання
документів пропозиції
конкурсних торгів.
Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,
що підтверджує(ють) право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів (виписка з
протоколу засновників, наказ
про призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи
Учасника на право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів та
засвідчувати своїм підписом
документи, що мають до цього
відношення); копія паспорту
уповноваженої особи або

25

26

копія іншого документу,
передбаченого статтею 13
Закону України «Про Єдиний
державний демографічний
реєстр та документи, що
підтверджують громадянство
України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» від
20.11.2012 № 5492-VI.
Довідка (складена в довільній
формі на бланку Учасника із
зазначенням реквізитів
довідки), за підписом
керівника або уповноваженої
особи та скріпленою основною
печаткою*, про відсутність
інших обставин передбачених
ст.17 Закону, а саме:
* Учасник не пропонує, не дає
або не погоджується дати
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;
* пропозиція конкурсних
торгів подана Учасником
процедури закупівлі,
який не є пов’язаною особою з
іншими Учасниками
процедури закупівлі та/або з
членом (членами) комітету з
конкурсних торгів Замовника.
Проект Договору (Додаток 5

27

28

до документації конкурсних
торгів)
Технічні, якісні та кількісні
характеристики частин
предмета закупівлі (лотів).
(Технічне завдання до лоту 1).
(Додаток 6 до документації
конкурсних торгів)
Інформація про субпідрядника
(субпідрядників)
(відповідно до вимог,
наведених у Додатку 7 до
документації конкурсних
торгів).

Лот 2 – дослідно-конструкторська робота «Розробка ТУУ «Куртка зимова повсякденна з плащової тканини для поліцейських Національної поліції
України» шифр «Уніформа-19»
№
Назва документу, довідки
ТОВ
ТОВ
п/п
тощо
«МІК»
«ТУСМО»
1

Надання Учасниками
забезпечення пропозиції
конкурсних торгів у вигляді
банківської гарантії в розмірі –
2445,00 (дві тисячі чотириста
сорок п’ять грн., 00 коп.)

+

+

2

Реєстр (який має бути першою
сторінкою пропозиції конкурсних торгів), наданого у складі
пропозиції конкурсних торгів
документів, в якому зазначається перелік усіх документів з
нумерацією сторінок по
порядку
Заповнена форма
«ПРОПОЗИЦІЯ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» із
зазначенням ціни пропозиції
конкурсних торгів (форма
«ПРОПОЗИЦІЯ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

+

+

+

+

3

4

5

6

7

8

наведена у Додатку 1 до
документації конкурсних
торгів)
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника обладнання
(власного або орендованого)
та матеріально-технічної бази,
які будуть задіяні для
виконання робіт
Довідка, що містить
інформацію про те, що
Учасник має працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та
досвід, з обов’язковим
наведенням наступної
інформації: прізвище, ім`я та
по батькові працівника,
посада, науковий ступінь.
Копії першої і останньої із
заповнених сторінок трудової
книжки або копії трудового
договору (контракту) та/або
копії наказу про прийняття на
роботу за сумісництвом
працівників
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника досвіду виконання
аналогічних договорів, а саме:
перелік договорів із
зазначенням предмету
договору, найменування
замовника, строків виконання
договору.
Для документального
підтвердження інформації
надаються копії договорів
Копія балансу за 2015 рік з
відміткою про прийняття
уповноваженим органом

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

9
10
11

12

13

Копія звіту про фінансові
результати за 2015 рік
Копія звіту про рух грошових
коштів за 2015 рік
Оригінал дійсної на дату
розкриття пропозицій довідки
з обслуговуючого банку
(довідок, у разі відкриття
рахунків у декількох банках)
про відсутність простроченої
заборгованості за кредитами.
Дозволяється подавати
нотаріально завірену копію
довідки.
Бюджетним установам (які
відповідно до пункту 4 статті
16 Бюджетного кодексу
України не мають права
здійснювати запозичення у
будь-якій формі) дозволяється
надати довідку у довільній
формі про відсутність заборгованості за кредитами
Інформація в
довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що відомості про
юридичну особу, яка є
Учасником не вносились до
Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушенням
Інформація в
довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (у разі наявності)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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щодо наявності антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони є обов’язковими
відповідно до закону, або
інформація в довільній формі
про відсутність антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони не є обов’язковими
відповідно до закону.
На підтвердження
вимоги щодо антикорупційної програми та
уповноваженого з анти корупційної програми,
передбаченої п.1 та п.9 ч.1
ст.17 Закону, Учасник в складі
пропозиції конкурсних торгів
подає інформацію в одному
екземплярі
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Службову
(посадову) особу учасника,
яку уповноважено Учасником
представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, не було притягнуто,
згідно із законом, до
відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель
корупційного правопорушення.
Інформація в довільній формі

+

+

+

+

16

за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (у разі наявності) з
посиланням на Зведені
відомості про рішення органів
АМКУ щодо визнання
вчинення суб’єктами
господарювання порушень
законодавства про захист
економічної конкуренції у
вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які
стосувалися спотворення
результатів торгів (тендерів), а
також щодо можливого
подальшого судового розгляду
цих рішень, їх перевірки,
перегляду органами
Антимонопольного комітету
України, розміщена на
офіційному веб-порталі
Антимонопольного комітету
України (www.amc.gov.ua) в
розділі «Діяльність у сфері
державних закупівель», в якій
Учасник підтверджує, що
протягом останніх трьох років
він не був притягнутий до
відповідальності за
порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої
статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у
вигляді вчинення анти
конкурентних узгоджених дій,
які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів).
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи

+

+
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Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що службова
(посадова) особа Учасника яку
уповноважено Учасником
представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, не була засуджена за
злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість
з якої не знято або не
погашено у встановленому
законом порядку.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що
Учасника не визнано в
установленому законом
порядку банкрутом та
відносно нього не відкрито
ліквідаційну процедуру
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що у
Єдиному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осібпідприємців наявна
інформація, передбачена
частиною другою статті 17
Закону України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» про
кінцевого бенефіціарного
власника (контролера)
юридичної особи-резидента

+

+

+

+
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України, яка є Учасником. В
разі, якщо Учасник не повинен
згідно законодавства подавати
вищенаведену інформацію, він
надає інформацію в довільній
формі за власноручним
підписом уповноваженої
особи Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) в
якій зазначає законодавчі
підстави неподання такої
інформації.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Учасник або
Учасник попередньої
кваліфікації не має
заборгованості зі сплати
податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Лист в довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (за наявності) з
інформацією про статус
Учасника з посиланням на
відповідний розділ (пункт,
абзац тощо) установчих
документів, в яких зазначено,
що учасник здійснює
господарську діяльність згідно
з положеннями його статуту
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що він

+

+

+

+

+

+
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не зареєстрований в офшорних
зонах.
Довідка, складена у довільній
формі, за власноручним
підписом уповноваженої
особи Учасника та завірена
печаткою (за наявності), яка
містить відомості про
підприємство:
* реквізити (місцезнаходження, телефон, факс,
телефон для контактів);
* керівництво (посада,
прізвище, ім`я, по батькові);
інформація про реквізити
банківського рахунку, за
якими буде здійснюватися
оплата за договором в разі
акцепту.
Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,
що підтверджують
повноваження посадової особи
або представника Учасника
процедури закупівлі щодо
підпису документів пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження щодо підпису
документів пропозиції
конкурсних торгів Учасника
процедури закупівлі
підтверджуються копіями
наступних документів:
виписка з протоколу
засновників, наказ про
призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи
Учасника на підписання
документів пропозиції
конкурсних торгів.

+

+

+

+
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Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,
що підтверджує(ють) право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів (виписка з
протоколу засновників, наказ
про призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи
Учасника на право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів та
засвідчувати своїм підписом
документи, що мають до цього
відношення); копія паспорту
уповноваженої особи або
копія іншого документу,
передбаченого статтею 13
Закону України «Про Єдиний
державний демографічний
реєстр та документи, що
підтверджують громадянство
України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» від
20.11.2012 № 5492-VI.
Довідка (складена в довільній
формі на бланку Учасника із
зазначенням реквізитів
довідки), за підписом
керівника або уповноваженої
особи та скріпленою основною
печаткою*, про відсутність
інших обставин передбачених
ст.17 Закону, а саме:
* Учасник не пропонує, не дає
або не погоджується дати
прямо чи

+

+

+

+
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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;
* пропозиція конкурсних
торгів подана Учасником
процедури закупівлі,
який не є пов’язаною особою з
іншими Учасниками
процедури закупівлі та/або з
членом (членами) комітету з
конкурсних торгів Замовника.
Проект Договору (Додаток 5
до документації конкурсних
торгів)
Технічні, якісні та кількісні
характеристики частин
предмета закупівлі (лотів).
(Технічне завдання до лоту 2).
(Додаток 6 до документації
конкурсних торгів)
Інформація про субпідрядника
(субпідрядників)
(відповідно до вимог,
наведених у Додатку 7 до
документації конкурсних
торгів).

+

+

+

+

+

-

Лот 3 – дослідно-конструкторська «Розробка ТУУ «Куртка зимова спеціальна з плащової тканини для поліцейських Національної поліції України»
шифр «Уніформа-20»
№
Назва документу, довідки
Торги по лоту 3 відмінено
п/п
тощо

1

2

3

4

5

Надання Учасниками
забезпечення пропозиції
конкурсних торгів у вигляді
банківської гарантії в розмірі –
3195,00 три тисячі сто
дев’яносто п’ять грн., 00 коп.)
Реєстр (який має бути першою
сторінкою
пропозиції конкурсних торгів),
наданого у складі пропозиції
конкурсних торгів документів,
в якому зазначається перелік
усіх документів з нумерацією
сторінок по порядку
Заповнена форма
«ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» із
зазначенням ціни пропозиції
конкурсних торгів (форма
«ПРОПОЗИЦІЯ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»
наведена у Додатку 1 до
документації конкурсних
торгів)
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника обладнання
(власного або орендованого)
та матеріально-технічної бази,
які будуть задіяні для
виконання робіт
Довідка, що містить
інформацію про те, що
Учасник має працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та
досвід, з обов’язковим
наведенням наступної
інформації: прізвище, ім`я та
по батькові працівника,
посада, науковий ступінь.

6

7

8

9
10
11

Копії першої і останньої із
заповнених сторінок трудової
книжки або копії трудового
договору (контракту) та/або
копії наказу про прийняття на
роботу за сумісництвом
працівників
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника досвіду виконання
аналогічних договорів, а саме:
перелік договорів із
зазначенням предмету
договору, найменування
замовника, строків виконання
договору.
Для документального
підтвердження інформації
надаються копії договорів
Копія балансу за 2015 рік з
відміткою про прийняття
уповноваженим органом
Копія звіту про фінансові
результати за 2015 рік
Копія звіту про рух грошових
коштів за 2015 рік
Оригінал дійсної на дату
розкриття пропозицій довідки
з обслуговуючого банку
(довідок, у разі відкриття
рахунків у декількох банках)
про відсутність простроченої
заборгованості за кредитами.
Дозволяється подавати
нотаріально завірену копію
довідки.
Бюджетним установам (які
відповідно до пункту 4 статті
16 Бюджетного кодексу
України не мають права
здійснювати запозичення у
будь-якій формі) дозволяється

12

13

надати довідку у довільній
формі про відсутність заборгованості за кредитами
Інформація в
довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що відомості про
юридичну особу, яка є
Учасником не вносились до
Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушенням
Інформація в
довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (у разі наявності)
щодо наявності антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони є обов’язковими
відповідно до закону, або
інформація в довільній формі
про відсутність антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони не є обов’язковими
відповідно до закону.
На підтвердження
вимоги щодо антикорупційної програми та
уповноваженого з анти корупційної програми,

14

15

передбаченої п.1 та п.9 ч.1
ст.17 Закону, Учасник в складі
пропозиції конкурсних торгів
подає інформацію в одному
екземплярі
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Службову
(посадову) особу учасника,
яку уповноважено Учасником
представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, не було притягнуто,
згідно із законом, до
відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель
корупційного правопорушення.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (у разі наявності) з
посиланням на Зведені
відомості про рішення органів
АМКУ щодо визнання
вчинення суб’єктами
господарювання порушень
законодавства про захист
економічної конкуренції у
вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які
стосувалися спотворення
результатів торгів (тендерів), а
також щодо можливого
подальшого судового розгляду
цих рішень, їх перевірки,
перегляду органами
Антимонопольного комітету

16

17

України, розміщена на
офіційному веб-порталі
Антимонопольного комітету
України (www.amc.gov.ua) в
розділі «Діяльність у сфері
державних закупівель», в якій
Учасник підтверджує, що
протягом останніх трьох років
він не був притягнутий до
відповідальності за
порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої
статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у
вигляді вчинення анти
конкурентних узгоджених дій,
які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів).
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що службова
(посадова) особа Учасника яку
уповноважено Учасником
представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, не була засуджена за
злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість
з якої не знято або не
погашено у встановленому
законом порядку.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що
Учасника не визнано в

18
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установленому законом
порядку банкрутом та
відносно нього не відкрито
ліквідаційну процедуру
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що у
Єдиному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осібпідприємців наявна
інформація, передбачена
частиною другою статті 17
Закону України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» про
кінцевого бенефіціарного
власника (контролера)
юридичної особи-резидента
України, яка є Учасником. В
разі, якщо Учасник не повинен
згідно законодавства подавати
вищенаведену інформацію, він
надає інформацію в довільній
формі за власноручним
підписом уповноваженої
особи Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) в
якій зазначає законодавчі
підстави неподання такої
інформації.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Учасник або
Учасник попередньої
кваліфікації не має
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заборгованості зі сплати
податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Лист в довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (за наявності) з
інформацією про статус
Учасника з посиланням на
відповідний розділ (пункт,
абзац тощо) установчих
документів, в яких зазначено,
що учасник здійснює
господарську діяльність згідно
з положеннями його статуту
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що він
не зареєстрований в офшорних
зонах.
Довідка, складена у довільній
формі, за власноручним
підписом уповноваженої
особи Учасника та завірена
печаткою (за наявності), яка
містить відомості про
підприємство:
* реквізити (місцезнаходження, телефон, факс,
телефон для контактів);
* керівництво (посада,
прізвище, ім`я, по батькові);
інформація про реквізити
банківського рахунку, за
якими буде здійснюватися
оплата за договором в разі
акцепту.
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Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,
що підтверджують
повноваження посадової особи
або представника Учасника
процедури закупівлі щодо
підпису документів пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження щодо підпису
документів пропозиції
конкурсних торгів Учасника
процедури закупівлі
підтверджуються копіями
наступних документів:
виписка з протоколу
засновників, наказ про
призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи
Учасника на підписання
документів пропозиції
конкурсних торгів.
Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,
що підтверджує(ють) право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів (виписка з
протоколу засновників, наказ
про призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи
Учасника на право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів та
засвідчувати своїм підписом
документи, що мають до цього
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відношення); копія паспорту
уповноваженої особи або
копія іншого документу,
передбаченого статтею 13
Закону України «Про Єдиний
державний демографічний
реєстр та документи, що
підтверджують громадянство
України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» від
20.11.2012 № 5492-VI.
Довідка (складена в довільній
формі на бланку Учасника із
зазначенням реквізитів
довідки), за підписом
керівника або уповноваженої
особи та скріпленою основною
печаткою*, про відсутність
інших обставин передбачених
ст.17 Закону, а саме:
* Учасник не пропонує, не дає
або не погоджується дати
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;
* пропозиція конкурсних
торгів подана Учасником
процедури закупівлі,
який не є пов’язаною особою з
іншими Учасниками
процедури закупівлі та/або з
членом (членами) комітету з
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конкурсних торгів Замовника.
Проект Договору (Додаток 5
до документації конкурсних
торгів)
Технічні, якісні та кількісні
характеристики частин
предмета закупівлі (лотів).
(Технічне завдання до лоту 3).
(Додаток 6 до документації
конкурсних торгів)
Інформація про субпідрядника
(субпідрядників)
(відповідно до вимог,
наведених у Додатку 7 до
документації конкурсних
торгів).

Лот 4 – дослідно-конструкторська «Розробка ТУУ «Костюм (сорочка, брюки) літній спеціальний жіночий із змішаної тканини для поліцейських
Національної поліції України» шифр «Уніформа-22»
№
Назва документу, довідки
ПрАТ
ТОВ
п/п
тощо
«Астра
«ТУСМО»
1

2

3

Надання Учасниками
забезпечення пропозиції
конкурсних торгів у вигляді
банківської гарантії в розмірі –
1080,00 ( одна тисяча
вісімдесят грн., 00 коп.)
Реєстр (який має бути першою
сторінкою
пропозиції конкурсних торгів),
наданого у складі пропозиції
конкурсних торгів документів,
в якому зазначається перелік
усіх документів з нумерацією
сторінок по порядку
Заповнена форма
«ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» із
зазначенням ціни пропозиції
конкурсних торгів (форма

Люкс»
+

+

+

+

+

+

4

5

6

7

«ПРОПОЗИЦІЯ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»
наведена у Додатку 1 до
документації конкурсних
торгів)
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника обладнання
(власного або орендованого)
та матеріально-технічної бази,
які будуть задіяні для
виконання робіт
Довідка, що містить
інформацію про те, що
Учасник має працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та
досвід, з обов’язковим
наведенням наступної
інформації: прізвище, ім`я та
по батькові працівника,
посада, науковий ступінь.
Копії першої і останньої із
заповнених сторінок трудової
книжки або копії трудового
договору (контракту) та/або
копії наказу про прийняття на
роботу за сумісництвом
працівників
Довідка, що містить
інформацію про наявність в
Учасника досвіду виконання
аналогічних договорів, а саме:
перелік договорів із
зазначенням предмету
договору, найменування
замовника, строків виконання
договору.
Для документального
підтвердження інформації
надаються копії договорів

+

+

+

+

+

-

+

-

8

9
10
11

12

13

Копія балансу за 2015 рік з
відміткою про прийняття
уповноваженим органом
Копія звіту про фінансові
результати за 2015 рік
Копія звіту про рух грошових
коштів за 2015 рік
Оригінал дійсної на дату
розкриття пропозицій довідки
з обслуговуючого банку
(довідок, у разі відкриття
рахунків у декількох банках)
про відсутність простроченої
заборгованості за кредитами.
Дозволяється подавати
нотаріально завірену копію
довідки.
Бюджетним установам (які
відповідно до пункту 4 статті
16 Бюджетного кодексу
України не мають права
здійснювати запозичення у
будь-якій формі) дозволяється
надати довідку у довільній
формі про відсутність заборгованості за кредитами
Інформація в
довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що відомості про
юридичну особу, яка є
Учасником не вносились до
Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушенням
Інформація в
довільній формі за
власноручним підписом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (у разі наявності)
щодо наявності антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони є обов’язковими
відповідно до закону, або
інформація в довільній формі
про відсутність антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони не є обов’язковими
відповідно до закону.
На підтвердження
вимоги щодо антикорупційної програми та
уповноваженого з анти корупційної програми,
передбаченої п.1 та п.9 ч.1
ст.17 Закону, Учасник в складі
пропозиції конкурсних торгів
подає інформацію в одному
екземплярі
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Службову
(посадову) особу учасника,
яку уповноважено Учасником
представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, не було притягнуто,
згідно із законом, до
відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель

+

+
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корупційного правопорушення.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (у разі наявності) з
посиланням на Зведені
відомості про рішення органів
АМКУ щодо визнання
вчинення суб’єктами
господарювання порушень
законодавства про захист
економічної конкуренції у
вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які
стосувалися спотворення
результатів торгів (тендерів), а
також щодо можливого
подальшого судового розгляду
цих рішень, їх перевірки,
перегляду органами
Антимонопольного комітету
України, розміщена на
офіційному веб-порталі
Антимонопольного комітету
України (www.amc.gov.ua) в
розділі «Діяльність у сфері
державних закупівель», в якій
Учасник підтверджує, що
протягом останніх трьох років
він не був притягнутий до
відповідальності за
порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої
статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у
вигляді вчинення анти
конкурентних узгоджених дій,
які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів).

+

+
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17
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Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що службова
(посадова) особа Учасника яку
уповноважено Учасником
представляти його інтереси
під час проведення процедури
закупівлі, не була засуджена за
злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість
з якої не знято або не
погашено у встановленому
законом порядку.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що
Учасника не визнано в
установленому законом
порядку банкрутом та
відносно нього не відкрито
ліквідаційну процедуру
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що у
Єдиному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осібпідприємців наявна
інформація, передбачена
частиною другою статті 17
Закону України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» про

+

+

+

+

+

+
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кінцевого бенефіціарного
власника (контролера)
юридичної особи-резидента
України, яка є Учасником. В
разі, якщо Учасник не повинен
згідно законодавства подавати
вищенаведену інформацію, він
надає інформацію в довільній
формі за власноручним
підписом уповноваженої
особи Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) в
якій зазначає законодавчі
підстави неподання такої
інформації.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що Учасник або
Учасник попередньої
кваліфікації не має
заборгованості зі сплати
податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Лист в довільній формі за
власноручним підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою (за наявності) з
інформацією про статус
Учасника з посиланням на
відповідний розділ (пункт,
абзац тощо) установчих
документів, в яких зазначено,
що учасник здійснює
господарську діяльність згідно
з положеннями його статуту
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи

+

+

+

+

+

+
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Учасника та завірена
печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що він
не зареєстрований в офшорних
зонах.
Довідка, складена у довільній
формі, за власноручним
підписом уповноваженої
особи Учасника та завірена
печаткою (за наявності), яка
містить відомості про
підприємство:
* реквізити (місцезнаходження, телефон, факс,
телефон для контактів);
* керівництво (посада,
прізвище, ім`я, по батькові);
інформація про реквізити
банківського рахунку, за
якими буде здійснюватися
оплата за договором в разі
акцепту.
Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,
що підтверджують
повноваження посадової особи
або представника Учасника
процедури закупівлі щодо
підпису документів пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження щодо підпису
документів пропозиції
конкурсних торгів Учасника
процедури закупівлі
підтверджуються копіями
наступних документів:
виписка з протоколу
засновників, наказ про
призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи

+

+

+

+
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Учасника на підписання
документів пропозиції
конкурсних торгів.
Документ(и), завірений(і)
власною печаткою Учасника,
що підтверджує(ють) право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів (виписка з
протоколу засновників, наказ
про призначення, довіреність,
доручення або інший
документ, що підтверджує
повноваження посадової особи
Учасника на право
представляти інтереси
Учасника під час процедури
розкриття пропозицій
конкурсних торгів та
засвідчувати своїм підписом
документи, що мають до цього
відношення); копія паспорту
уповноваженої особи або
копія іншого документу,
передбаченого статтею 13
Закону України «Про Єдиний
державний демографічний
реєстр та документи, що
підтверджують громадянство
України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» від
20.11.2012 № 5492-VI.
Довідка (складена в довільній
формі на бланку Учасника із
зазначенням реквізитів
довідки), за підписом
керівника або уповноваженої
особи та скріпленою основною
печаткою*, про відсутність
інших обставин передбачених
ст.17 Закону, а саме:

+

+

+

+
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* Учасник не пропонує, не дає
або не погоджується дати
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;
* пропозиція конкурсних
торгів подана Учасником
процедури закупівлі,
який не є пов’язаною особою з
іншими Учасниками
процедури закупівлі та/або з
членом (членами) комітету з
конкурсних торгів Замовника.
Проект Договору (Додаток 5
до документації конкурсних
торгів)
Технічні, якісні та кількісні
характеристики частин
предмета закупівлі (лотів).
(Технічне завдання до лоту 4).
(Додаток 6 до документації
конкурсних торгів)
Інформація про субпідрядника
(субпідрядників)
(відповідно до вимог,
наведених у Додатку 7 до
документації конкурсних
торгів).

+

+

+

+

+

+

У таблиці зазначається «+» - наявність документу; «-» - відсутність документу.

Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
завідувач науково-дослідної лабораторії
спеціальних технічних засобів
Лопатін С.І.

_________________

Заступник голови комітету з
конкурсних торгів
завідувач науково-дослідної лабораторії
спеціального транспорту та форменого одягу
Будзинський М.П.

_________________

Начальник відділу розроблення
та вдосконалення форми одягу
Бакал В.П.

__________________

Провідний юрисконсульт
групи правового забезпечення
Мицак А.М.

__________________

Завідувач
науково-дослідної лабораторії
криміналістичної
та спеціальної техніки
Кучинський Ю.Д.

__________________

Провідний науковий співробітник
відділу розроблення та
вдосконалення форми одягу
Дмитрук В.А.

__________________

Начальник відділу
матеріального забезпечення
Жабченко С.А.

__________________

Завідувач лабораторії сертифікації
ручної вогнепальної зброї та
спеціальних засобів самозахисту
Є.В. Самусь

___________________

Голова комітету
з конкурсних торгів
заступник директора Інституту

Д. В. Смерницький

М.П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів
провідний бухгалтер
фінансово-економічного відділу

О. В. Вовк

