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Загальна інформація щодо помилок участі у закупівельній
процедурі
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! Документи в пропозиціях учасників повинні повністю відповідати зазначеним в
тендерній документації вимогам та формам

Невідповідності наданих документацій / інформації

Типові
помилки

• Види
• Перелік
• Приклади

!

I

Ключові рекомендації
Деталізація невідповідностей
Недотримання
кваліфікаційних вимог

Недотримання загальних/
технічних вимог

Недотримання вимог
до таблиці
цін/банківської гарантії

• довідка у довільній формі про
• документи оформлені не за
• документ «Таблиця цін» не за
наявність в учасника обладнання
встановленою формою – без
встановленою формою;
та матеріально-технічної бази
дотримання форми (наприклад:
розраховується з
не містить достатньої
«Тендерна пропозиція» без
арифметичними помилками;
інформації, а саме: кількості
дотримання форми заповнення
обладнання, інструментів,
• банківська гарантія не в
відомостей про учасника, строку
інвентарю, який учасник планує
електронному вигляді (в
надання послуг);
використовувати;
сканованому) та без
• гарантійні листи учасника надані не
електронно - цифрового
• довідка у довільній формі про
на всі види послуг та без
підпису, зміна назви файлу, що
наявність працівників відповідної
зазначення всіх об'єктів;
унеможливлює його перевірку;
кваліфікації без зазначення
• ліцензії, сертифікати, посвідчення
інформації, а саме: необхідного
• статут не в повному обсязі
мають бути чинні на дату
персоналу;
(відсутні деякі сторінки або
розкриття тендерної документації;
скорочений варіант).
• довідка у довільній формі про
• документ “Таблиця відповідності
наявність договору(ів) з
технічних, якісних характеристик
аналогічного предмету закупівлі
запропонованих товарів умовам
без зазначення необхідної
тендерної документації”, складений
інформації (назви послуг, року
і заповнений не за встановленою
надання, інформації по
формою
замовниках тощо);

ОСНОВНІ ЗАУВАЖЕННЯ: не зазначення в документах інформації, що вимагалася умовами тендерної

документації

II
Аналіз видів не наданої документації
Перелік невідповідностей та ненаданих документів
Документи переможця

!

Дотримання строків в 5-ти денний
термін з дати оприлюднення
повідомлення про намір укласти
договір, а саме:
• завантаження в систему у сканованому
вигляді документів, що підтверджують
відповідність підстав, визначених
частиною першою (крім пунктів 1 і 7) і
другою ст. 17 Закону;
• надання документів на адресу НБУ за
результатами електронного аукціону
документів «Тендерна пропозиція» і
«Таблиця цін».

Документи, щодо залучення
субпідрядних організацій

!

• пропозиції щодо залучення субпідрядних
організацій (у разі залучення) за
встановленою формою;
• надання листа з інформацією щодо
відсутності пропозицій по субпідрядним
організаціям.

Інформація про
!
відсутність підстав по 17 ст.
(довільна форма, обов'язкове надання)
• відомості про юридичну особу, яка є

учасником, не внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення;
• суб'єкт господарювання (учасник) протягом
останніх трьох років не 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);
• фізична особа, яка є учасником, не була
засуджена за злочин, учинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
• 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;
• в учасника відсутня заборгованість із
сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів).

Приклад: Недотримання загальних/ технічних вимог
Вимоги ТД

Тендерна пропозиція учасника

Приклад: Недотримання загальних/ технічних вимог
Вимоги ТД

Тендерна пропозиція учасника
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Приклад: Недотримання кваліфікаційних вимог
Вимоги ТД

Тендерна пропозиція учасника
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Приклад: Недотримання вимог до таблиці цін
Вимоги ТД

Тендерна пропозиція учасника
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Будьте уважні при заповненні
тендерної пропозиції !

Успіхів у тендері!

