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ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ПОДАННЯ УЧАСНИКОМ-ПЕРЕМОЖЦЕМ 

РЯДУ ДОКУМЕНТІВ, У СТРОК, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 10 ДНІВ З МОМЕНТУ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ТОРГІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАМІР УКЛАСТИ 

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ, А САМЕ: 

 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» переможець торгів у строк, що не 

перевищує десяти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що 

підтверджують відсутність підстав, визначених в цій статті.  
 
Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення 
в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, 
повинен надати замовнику документи (у форматі .pdf та/або .jpg та/або .jpeg) шляхом 
оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, 
визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, 
а саме: 

1.1 Довідку (скан-копію з оригіналу або оригінал в електронному вигляді, видану не 

раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі) надану 

відповідним органом виконавчої влади (ГУМВС або УМВС України або Національною 

поліцією тощо) про те що: 

- особа, яка є керівником учасника та службова (посадова) особа учасника процедури 

закупівлі або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі,  яка підписала тендерну 

пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний 

з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не 

погашено у встановленому законом порядку; 
1.2 Довідку/інформацію, що підтверджує відсутність підстав, визначених частиною 

першою та частиною другої статті 17 Закону (в довільній формі); 
1.3 У разі якщо у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній 

системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю не з’явиться 
інформація, що є доступною в електронній системі закупівель з технічних або інших причин, 
переможець у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі 
закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю надає:  

інформацію про стан заборгованості з податків, зборів, платежів, що є дійсною на дату 
надання документів переможцем. 

Якщо учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення заборгованості у 
порядку та на умовах, визначених законодавством, то учасником резидентом має бути додано 
договір з уповноваженим органом про розстрочення і відстрочення заборгованості, а учасник 
нерезидент має надати документ, що підтверджує таке розстрочення і відстрочення у порядку 
передбаченому для країни реєстрації такого учасника.  

Ненадання замовнику документів (інформації) у строк, визначений п. 2, буде підставою 
для відхилення - не надано у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що 
підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. 

 
Крім того з метою належної підготовки щодо укладання договору про закупівлю 
переможець надає наступні документи: 
 
1. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, через електронну систему 
закупівель надає замовнику наступну інформацію (документи): 

А) розрахунок** ціни тендерної пропозиції, що підтверджує інформацію про ціну 
тендерної пропозиції за результатами проведеного аукціону; 

Б) інформацію (у форматі .pdf та/або .jpg та/або .jpeg), що підтверджують правомочність 
особи, якій надано право на укладання договору про закупівлю або іншого документа, що 
підтверджує відповідні повноваження, якщо такі документи не було надано в складі тендерної 
пропозиції; 
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В разі виявлення описок, арифметичних помилок, у розрахунку (кошторисі), який складено 
переможцем, замовник має право звернутись до переможця з вимогою про їх виправлення. Така вимога 
може направлятись замовником на електронну адресу, зазначену переможцем в електронній системі 
закупівель, чи в інший спосіб із зазначенням терміну  для надання відповідних коригувань, але не пізніше 
кінцевої дати укладання договору про закупівлю. Ненадання відповіді переможцем на таку вимогу у 
визначений в ній термін або непогодження із виправленням виявлених описок/арифметичних помилок, 
буде вважатись замовником як відмова переможця від укладання договору. Датою відповіді переможця 
на запит замовника є дата оприлюднення переможцем відповідної інформації в електронній системі 
закупівель. 

В) Ненадання переможцем таких документів у строк, визначений цим пунктом або 
надання таких документів з порушенням вимог, визначених цією частиною, примітки/-ок до неї, 
буде розцінене як відмова переможця від укладання договору про закупівлю відповідно до вимог 
тендерної документації. 
 
2. Не пізніше кінцевої дати укладання договору, переможець торгів повинен надати замовнику 
(одержувач: контактна особа, яка визначена у п. п. 2.3 Розділу І тендерної документації) в 
письмовому та/або електронному вигляді та/або через електронну систему закупівель такі 
документи:  

А) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на 
провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або 
ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;  

У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії    
або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників; 
Б) Інші документи, які вимагаються Замовником від Переможця в Тендерній документації. 

 

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у 
формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або 
міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної 
інформації, що є доступною в електронній системі закупівель. 
 

Примітка:  
Тендерна документація може передбачати й інші вимоги і документи, які необхідні для 
виконання Договору про закупівлю. Просимо переможців процедури закупівлі уважно 
перевіряти весь пакет документів перед завантаженням на майданчик, для результативного 
підписання Вами  Договору. 
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