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Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність
заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і
зборів (державної фіскальної служби), виданої уповноваженим органом та дійсної
на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів
Відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство у вигляді роздрукованого електронного документу (повної
інформаційної довідки), з ресурсу Міністерства юстиції України (за адресою в
мережі
Інтернет
https://kap.minjust.gov.ua/services?usertype).
Електронний
документ повинен бути сформованим за запитом Учасника як заявника, за
параметром запиту – код ЄДРПОУ Учасника – та містити відомості про
відсутність інформації за вказаним у запиті кодом ЄДРПОУ у Єдиному реєстрі
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
Автентичність електронного документу підтверджується його номером. (не
надається у випадку, якщо така інформація буде відображена у наданих
відомостях у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців)
Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого уповноваженим
органом про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено
Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не
була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку. Довідка повинна бути видана не пізніше
місячної давнини до 25.06.2015 р. або дати розкриття пропозицій конкурсних
торгів.
6.1. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, виданого
уповноваженим органом, що підтверджує відсутність відомостей про службову
(посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, в Єдиному державному реєстрі
осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка повинна бути видана не
пізніше місячної давнини до 25.06.2015 р. або дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів
6.2. Оригінал або нотаріально завірена копія документу, 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.
Документ повинен бути виданий не пізніше місячної давнини до 25.06.2015 р. або
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. У разі якщо на день подання
пропозиції конкурсних торгів такі акти законодавства України не прийняті (не
набрали чинності, не введені в дію), Учасник у якості документа, передбаченого
даним підпунктом, подає у складі пропозиції конкурсних торгів лист, довідку тощо
у довільній формі про те, що до Учасника – юридичної особи не застосовувалися
заходи юридичного характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення
та інформація про Учасника - юридичну особу не внесено до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
6.3. Копія затвердженої антикорупційної програми (або копія наказу чи іншого
документа про затвердження такої програми) та копія наказу чи іншого документа
про призначення 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 України «Про запобігання корупції»). Якщо відповідно до
закону наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної
програми є необов’язковим для Учасника – юридичної особи, такий Учасник
замість зазначених документів зазначає відповідну інформацію в підпункті 2
пункту 16 форми пропозиції конкурсних торгів, наведеної в Додатку 1 до цієї
документації конкурсних торгів.

7.

8.

Документи, що підтверджують повноваження представника Учасника на
підписання пропозиції конкурсних торгів Учасника та Договору про закупівлю,
який має бути укладений за результатами процедури закупівлі:
- копія рішення органу управління Учасника (витягу(виписки) з протоколу
засідання органу управління Учасника),
- копія наказу про призначення,
- копія контракту/договору,
- оригінал або копія довіреності/доручення та/чи інших документів, що
підтверджують відповідний обсяг повноважень представника Учасника.
Учасник в складі пропозиції конкурсних торгів має надати відповідні з цього
переліку документи, які є достатніми для підтвердження повноважень його
представника на підписання пропозиції конкурсних торгів Учасника та Договору
про закупівлю.
Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:
8.1. для підтвердження відповідності Товару (бензину марки А-95), який
пропонується для закупівлі, - діючим нормативам та стандартам:
8.1.1 копія сертифікату відповідності УкрСЕПРО, який підтверджує
відповідність Товару, що постачається, вимогам ДСТУ 4839:2007, завірена
уповноваженою особою Учасника та печаткою Учасника (за наявності такої);
8.1.2 копія паспорту якості, наданого заводом-виробником, завірена
уповноваженою особою Учасника та печаткою Учасника (за наявності такої);
8.2. перелік та розташування АЗС по м. Києву та по території України, на яких
буде забезпечено відпуск Товару, що вимагається Замовником, у вигляді Додатку 2
до проекту Договору про закупівлю, наведеного в Додатку 4 документації
конкурсних торгів.

4. По тексту документації конкурсних торгів пункти 5, 6, 7, 8, 9, та 10 Розділу ІІ «Інші
документи, які має надати Учасник» Додатку 2 до документації конкурсних торгів вважати
пунктами 3, 4, 5, 6, 7 та 8 відповідно.
5. У всьому іншому, що не передбачено цим Доповненням, діють положення документації
конкурсних торгів на закупівлю «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин
моторний)», затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.05.2015 року
протокол № 25/2015.

