Додаток 2
«Лист – гарантія»
Ми, (найменування – учасника), гарантуємо, що:
1)
відомості про (найменування – учасника), не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
2) службову (посадову) особу (найменування – учасника), яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме:
має право підпису цінової пропозиції
має право підпису договору
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель
корупційного правопорушення;
3) (найменування – учасника), яка є учасником, не була притягнута згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;*
4) (найменування – учасника), протягом останніх трьох років не притягувалось 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);
5) (найменування фізичної особи - учасника), яка є учасником, не була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом
порядку.*
6) службову (посадову) (найменування – учасника), яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме:
має право підпису цінової пропозиції
має право підпису договору
не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку.
7) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
відсутня або наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
8) (найменування – учасника), не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів).
9) (найменування – учасника), провадить господарську діяльність відповідно до положень його
статуту.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою**)
( *Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з
чинним законодавством)
Примітка: *) у разі якщо учасник – фізична особа
*
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Annex 2
Letter of Guarantee
We (the name of the participant) guarantee that:
1) information about (name - participant) is not entered in the Unified State Register of persons who
committed corruption or corruption-related offenses;
2) an official (officer) of the (name - participant), who is authorized by the participant to represent his
interests during the procurement procedure, namely:
has the right to sign the bid
has the right to sign the contract
was not held liable under the law for committing corruption offenses;
3) (name - participant), which is a participant, was not prosecuted under the law for being responsible for
committing corruption offenses in the sphere of procurement; *
4) (name - participant), for the last three years, has not been held liable for the violation provided for in
paragraph 4 of part 2 of Article 6, paragraph 1 of Article 50 of the Law of Ukraine "On Protection of
Economic Competition" in the form of committing anti-competitive concerted actions concerning results of
tenders;
5) (name of the individual person - participant), who is a participant, has not been convicted for a crime
committed for selfish reasons, the conviction of which has not been withdrawn or repaid in accordance
with the procedure established by law. *
6) official (name - participant), who is authorized by the participant to represent his interests during the
procurement procedure, namely:
has the right to sign the bid
has the right to sign the contract
has not been convicted of a crime of selfish motive, the conviction of which has not been withdrawn or
repaid in accordance with the procedure established by law.
7) in the Unified Register of Legal Entities and Individuals - Entrepreneurs and Public Formations there is
no or available information provided for in paragraph 9 of Part 2 of Article 9 of the Law of Ukraine "On
State Registration of Legal Entities and Individuals - Entrepreneurs and Public Formations";
8) (the name of the participant), has no arrears of taxes and fees (obligatory payments).
9) (name - participant), conducts economic activities in accordance with the provisions of its charter.
(Position, surname, initials, signature of the authorized person of the participant, stamped **)
(** This requirement does not apply to Participants who do not use the seal in accordance with applicable
law)
Note: *) if the participant is an individual person.
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