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а

вимогА
Про надання iнформацii

Полтавським обласним територiальним вiддiленням Антимонопольного KoMiTeTy

Украiни (надалi - територiальне вiддiлення) здiйснюсться розгляд справи Nb 66_1-50122-20,

роiпочатоТ за ознаками порушення законодавства про захист економiчноТ конкуренцii з боку

учасникiв торгiв ( UА-201Ф-06-21-000278-а), проведених Вiддiлом освiти Полтавськоi Р.ЩА по

предмету закупiвлi кШкiльнi меблi>.

В зв'язку з вищевикладеним, керуючись пунктами п|, |8 cTaTTi 7, пунктами 5,20

cTaTTi 17 Закону Украiни "Про Антимонопольний KoMiTeT Украiни", Вам необхiдно надати

територiч}пьному вiддiленню в 14-ти денний TepMiH з дня отримання вимоги наступну

iнформаuiю та копiт документiв, що стос},ються участi у процедурi закупiвлi (IJA-2019-06-2|-

000278-а):

1. ВiдомоСтi прО осiб (З вказанняМ ПIБ повнiстю, посади, iдентифiкацiйного номеру),

якi буль-яким чином залучались до пiдготовки та збору документiв, якi були поданi Вами у
складi тендерноi пропозицii для yracTi у торгах та надати вiдповiднi пiдтверджуючi

документИ (наказИ на призначеннЯ працiвникiв тощо). Iнформацiю навести у табличнiй

формi з зазначенням перелiку локументiв, якi посадовою особою безпосередньо готувались

або бчли отпиманi вiд TpeTix осiб :або ли отриман1 вlд х oclo :

п.l.Б. посада Функчi
онаJIь
Hi

обов'яз
ки

Контакт
Hi

телефон
НИ,

e-mail
тощо

Перелiк
документiв, якi
безпосередньо
готувчulись
посадовою
особою

Перелiк
документiв, якi
посадова особа
отримувала вiд
TpeTix осiб

Реквiзити наказiв,

розпоряджень тощо
щодо заJIучення
зазначенот
посадовоТ особи до
пiдготовки
докчментiв

2. Надати iнформацiю за табличною формою за 2018 piK та п.п.2019 року про Ваших

працiвникiв вiдповiдноi квалiфiкацiт, якi мали бути залученi до виконання умов договору, в

разi визнання Вас 11ереможцем, та надати копii вiдповiдних документiir, Що пiдтвердхtують

наявнiсть трудових вiдносин мiж Вами та працiвниками (копii цивiльно - правових

договорiв, наказiв на призначення, трудових договорiв тощо) :

п.l.Б
(Прiзвище,
Iм'я. по-

Посада,
мiсце
роботи

Функui
ональнi
обов'яз

мiсце
проживання
KoHTaKTHi

,Щата
(число,
мiсяць, piK)

Щата
(.tисло,
мiсяць,



батьковi
вказати
повнiстю,
iлентифiка
цiйний
номер

ки телефони працевлаш
тування

piK)
звiльнен
ня

3.Чи залучirли Ви до пiдготовки або збору лоцrп,rентiв TpeTix осiб (суб'ектiв
господарювання, фiзичних осiб, що не е Вашими працiвниками тощо). Якщо ,un, пuдury
копiТ вiдпОвiдниХ цокументiв (договори, листування, доручення, акти виконання робiт тощо).
Bi ix осiб

Якщо TpeTi особи не залуччUIись, повiдомити про це.

4, Iнформацiю щодо джерела, з якого Ви дiзнались про iнших учасникiв процедури
закупiвлi та прО очiкуванУ BapTicTb предмету закупiвлi.

5, Чи мали Ви, на момент подачi тендерноi пропозицii у власному розпорядженнi
ресурси (фiнансовi, матерiальнi, майновi, людськi тощо), наявнiсть яких дозволяло б
забезпечити виконання обов'язкiв, якi покладаються на Вас за договором у разi перемоги в
процедурi закупiвлi.

5,1, ЯкщО так, тО надатИ деталiзовану iнформацiю щодо таких pecypciB (фiнансових,
матерiальних, майнових, людських тощо) та вiдповiднi докум.пrrr, що пiйерджують
наявнiсть таких pecypciB.

5.2 ВказаТи перелiК транспортних засобiв (з вказанням ресстрацiйних HoMepiB
автотранспорту, наданням копiй свiдоцтв на цанспортний засiб, технiчних паспортiв тоцо),
якi планувilлось використовувати для виконання умов договору. В разi, "пщо 

зазначенi
транспортнi засоби були отриманi таlабо передбачалось lx оrрйrч*r"" в оренду,
користування, вказати ix назви, адреси, надати копii вiдповiдних договорiв оренди,
договорiв користування, aKTiB приймання - передачi тощо.

6. НадатИ копii вiдповiдних пiдтверджуючих докуtиентiв, на пiдставi яких була
визначена BapTicTb Вашоi тендерноi пропозицii.

7. Вказати адресу провадження Вашоi господарськоi дiяльностi, офiсних, складських,
адмiнiстративниХ примiщенЬ тощо, якi u"*орй.rовуються Вами для здiйснення
господарськоi дiяльностi у 2018 роцi та поточному перiодi 20lg Року, iз зазначенням iх
адреси та площi. Надати завiренi копiI документiв, що пiдтверджують право власностi чи
оренди на них (свiдоцтво на право власностi, договори оренди з усiЙа додатками) та
3азначити назву, адресу, код едрпоу суб'екта господарювання, який е ix власником.

8. ВказатИ Bci номери телефонiв мобiльного та стiцiонарного телефонного зв'язку, якi
використовувалисЬ Вами у 2018 роцi та поточному перiодi 2019 року та надати копii
вiдповiднИх пiдтверЛжуючих докрлентiв (логоворiв, платiжнr, доруоЁпь, виписок тощо).

9. ВказатИ IP - адреСу, з якоi ВамИ здiйснювався вхiд до кабiнету учасника, вхiд в
аукцiон та iншi дii, пов'язанi з участю в торгах. Надати iнформацiю про користувача Ip
адрес: 46.98.75.216; 46.133.204.105 ; 188.1б3.46.|02; 1s8.1a3.47.241 (; 

"uдчпп"пl 
копiй

пiдтверлжуючих документiв), що використовуються Вами.
10. Перелiк IP - адрес, з яких Вами здiйснювалась подача податковоi звiтностi до

органiв ДФС у 2018 рочi та сiчнi - BepecHi 2019 року.
11. Вказати) чи с Ви користувачем ( власником) е - mail- viktoria28O9

нaДaTикoпiiвiдпoвiДниxпiдтвеpджyЮчихдoкyментiв.
12. ВказаТи цiнИ придбаннЯ, н€tзву, адресу, код СДРПОУ суб'скта господарювання, уякого Ви придбали або мали HaMip придбати товар, що був предметом закупiвлi,u 

"uдur"копii пiдтверджуючих документiв (договору з yciMa додатками, Що с ix невiд'смною
частиною, aKTiB приймання - передачi товару, видаткових накладних тощо).

2

домостl про третlх осiб надати вiдповiдно до наступноi таблицl
ПlБ фiз. особи або
назва суб'скга
господарювання

Алреса
мiсцезнаходження

контакгнi
телефони,

факси,
E-mail
тощо

Назва" дата та номер
цивiльно-правовоТ
угоди, на пiдставi
якоi третя особа була
заJIучена до
пiдготовки або збору
документiв

Предмет
цивiльно-
правовоi
угоди

Перелiк
документiв,
якi
безпосередньо
готуваJIись
третьою
особою

I_|iHa

угоди



Б*rTa*r"i телефони

банкiвськоТ установи
Повне найменування
банкiвськоi установи

13. Перелiк Bcix банкiвських установ,

Iнформачiю iз зазначенням Bcix банкiвських

вiдповiдно до наступноТ таблицi:

в яких Ви ма,,tи або масте банкiвськi рахунки,
paxyнKiB за перiод 2018 - п,п,2019 poкiB надати

- rt.п 2019 poKiB учасl,ь в iнших процедурах закупiвель.з

закупiвлi.-якщо так, надати iнформацiю по коiкнiй14. Чи брали Ви у перiод 2018

таким або аналогiчним предметом
i таблицi:Rпl о ов1 повiдно до наступно

юридичIlа та факгична
адреси переможця,
контакгнi телефони,

факси, e-mail тощо

Замовник юриJ(ична
адреса
KoHTaюHi
телефони,

факси, е-

mail тощо

Предмсг
закупiв
лi,
Номер
закупiв
-rli в

Прозор
ро

Вид
проце
дури
закупi
влi

Очiкува
на
BapTicTb
закупiвлi

BapTicTb
закупiвлi

Учасники
(назви с/г

фiзичних-
осiб -
пiдприсм
uiB)

1еремо
кець

15. Чи булиlеВи пов'язанi у 2018 _ 2О:^g роках чи в попереднi роки вiдносинами

кГ'рупа компанiй C"r"rtT), ( И"r-"фЙffirrЙ -"д 40265046), з ТоВ <Компанiя < Гамаюн>>

(iлентифiКацiйний код3772614). ЯкrчО вiдносини контролю iснували або iснують, то надати

iнформацi., ,u"o"nr*;;;y;J зl9тпечувався/забезп",у""," контроль (право володiння чи

користування Bclмa активами чи ix ЗНаЧНОЮ ЧаСТИНОЮ, УКЛаД':,::#:j"Оj J,::#;Ч'""; J#
;;#;Ё#;;;;rrBicTb визначити умови господар;ькоi дiяльностi, замiщення посади

,.ьлл..л,,iтп uqпqтт, пiпrтпвiпно по настyпНоi таблицi: 

-

П.кпi* | KepiBH

засновникiв l ик
(у^rасникiв, ПlБ, 

lмlсце 
lпроживаннJI l

Tntllo'| i

Чим
забезпечу

еться
контроль

PiK, протягом
якого

iснували
вiдносини
контролю

Суб'скт
господарю
BaHHrI

Юридич
на,

фактична
адреса

KoHTaKTHi
телефони, IP-
адреси
тощо

16. Надати iнформачiю про Вашi ресстраuiйнi ланi пiд час здiйснення ресстрацii на

електронних майданчrпu* (ПIБ контйноТ осоЬи, телефони, e-mail, вказаний при ресстрацiТ,

логiн, який використовусться для входу на маЙданчик),

17. Перелiк Ваших працiвникiв або iнших осiб, якi мають повноваження вiд Вашого

iMeHi брати участь у процедурах закупiвлi за допомогою електронних закупiвель ((prozorro)

або яким вiдома i"форruцi", яка дозволяс авторизуватись на електронних маr,Iданчиках,

rНфор*uчi. n*ur, .uЪu.rуrr"ою формою: ПIБ, посада, нzrзва суб'екта господарювання, в

якому працюс вlдгIовiдна особа, обсяг повноваження щодо здiйснення дiй вiд Вашого iMeHi

пiд час участi у процедурi закупiвлi за допомогою електронноi системи закупiвель

<Рrоzоrrо>.

18. ВказаТи розмiР Вашого доходу (виручки) вiд реалiзацii продукцii ( ToBapiB, робiт,

послуг) за 2019 piK та надати 1оliю Подurпо"оi декларацii платника единого податку -

фiзичноТ особи - .rlоrrрrurця за 2019 рК, бор*и 2 м <Звiт про фiнансовi результати за 2019 piK>

за можлt,tвостi ви можете надати додатковi вiдомостi, якi, на Ваш погляд, сприятимуть

всебiчному та об'сктивному розгляду справи, . :_-л*:
вiдповiдь на вимогу повинн; мiЪтити iнформачiю вiдповiдно до пунктlв вимоги та

мас бути пiдписана керiвником або уповноваженою особою та завiрена власною печаткою,

За наявностi iнформацiТ з обмеженим доступом прошу позначити fi вiдповiднипл

чиноМ або подати в опечатаномУ KoHBepTi окремо .iз позначкою на KoHBepTi та кохснiй

cTopiHtli ''iнформачiя з обмеженим достуiоr". Така iнформацiя буде використана згiдно з

чин ним законодавством.
У разi наdання iнфорлlацii'з об^,lеэtсенuл,t dосmуполl (у пlо74у чuслi конфidенцiйноI iнфорл,tацii),

Вч зобов'жанi: (l) зазltачаmu, яка саJvtе iнфорлtацiя Jчlа€ об^\еэlсенuЙ dосmуп, у mол4у чuслi, якi сац,lе



dotgl,ueHmu або часmuнu dокулtенmiв мiсmяmь iнформацiю з обмеасенш,t dоспlупо,|,l; пrl (2) Hadaпttt
обtрунmуванняtцоdо вidнесенttя iнфорллацii'dо iнфьрлlацii iз обмеженuл,t dосmуполt.

kpiM mоzо, mерumорiальноJиу вiddiленню okpeшtlлt супровidнuм лuсmол1 наdаспtься
неконфidенцiйна версiя Dокуменmiв чu iнtлоi'iнформацii:, зопоrrо з вuкпюченою, зачорнеItоlо
чu в iнuluй спосiб злliненою iнфор,uацiсю, яка забiзпечуе dоimаmнiй i'i'захuсm mа dосяzнення
цi,пей, переdбачеtluх пункmа'чtU 2 mа 3 часmuнu mреmьоi' сmаmmi 22l Закону YKpai'Hu кПро
А н muл,tо н о по ль нuй Ko.,l,r i mе m У кр ai'H u >.

ВiДПОВiДНО ДО cTaTTi 22 ЗаКОну Украiни "Про Антимонопольний KoMiTeT украiни,,,вимогИ ГоловИ територiаГrьногО вiддiлення KoMiTbTy е обов'язковими для виконання увизначенi ними строки. Вiдповiдно до cTaTTi 22l цьоiо ж Закону суб'скrитоъ;;;;;;;;;",
iншi юридичнi особи, ix cTpykTypHi пiдроздiли, фiлii, представництва, ik посадовi особи тапрацiвники, фiзичнi особИ зобов'язанi на ""rо.У органу Антимонопольного KoMiTeTyУкраiЪи, голови територiального вiддiлення Антимонопольног";;;;;; у;;;й,
уповноважених ними працiвникiв Антимонопольного KoMiTeTy Украrни, йоготериторiальногО вiддiлення подавати документи, предмети чи iншi Hocii' iнбормацii,
поясненнЯ, iншУ iнформацiю, в томУ числi з обмеженим доступом та банкiвську ,uЪr""ц,o,необхiдну для виконання Антимонопольним KoMiTeToM Украiни, його територiальними
вiддiленНями завдань, передбачениХ законодiIвСтвом про зiжист економiчноi конкуренцii.

Вiдповiдно до пyHKTiB 13, |4, |5 ст. 50 Закону УкраТни "Про захист економiчноТконкуренцii" неподання iнформацii Антимопопоп"по*у комiтЪту Украiни, йоготериторiальному вiддiленню у встановленi органами Антимонопоп""о.о norir.ry УкраiЪи,
головою його територiального вiддiлення чи нормативно-правовими актами строки; поданняiнформацii в непоВномУ обсязi АнтимонопольномУ KoMiTeTy Украiни, йоготериторiаЛьномУ вiддiленнЮ У встановленi органами Антимонопольного KoMiTeTy
укратни, головою його територiального вiддiлепr" .r" нормативно-правовими актамистроки; подання недостовiрноТ iнформацii Антимонопольному KoMiTeTy УкраiЪи, його
територiаЛьномУ вirytiленнЮ е порушеНнlIм зzконОдавства про захист економi.лlоi кЬнкуренцii i
тягнутЬ за собою вiдповiда_lrьнiсть, встановлену статтею 52 цього Закону.

сподiваемось на взасморозумiння та нi}лежне ставлення до вимоги територiального
вiддiлення KoMiTeTy.

I

Голова Вiддiлення в.книш

Бахплет Галина
( 0532) 569879


