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Комісія з оцінки та порівняння тендерних пропозицій Представництва МОМ в Україні публікує
даний інформаційний бюлетень № 073-02 з наданням роз‘яснень згідно запитів:
1. Просимо роз‘яснити, чи розглядається можливою участь у тендері двох компаній (одна з них
базується в Україні, інша – закордоном) у якості одного учасника? Які додаткові документи
повинні бути подані, окрім статутних та реєстраційних документів обох компаній?
Офіційна відповідь МОМ:
Українські та іноземні компанії мають право співпрацювати для участі у прекваліфікаційному
відборі та спільно виступати Заявником у відборі. Окрім статутних та реєстраційних
документів обох компаній, їм необхідно подати копію нотаріально завіреної угоди про
спільне підприємство або подібний договір, укладений між компаніями. Копія угоди повина
бути завірена в Україні та повинна чітко визначати керуючу компанію серед її учасників, яка
візьме на себе зобов‘язання забезпечити дотримання пропозиції, поданої від спільного
підприємства. Керуюча компанія також нестиме відповідальність за забезпечення виконання
договірних зобов‘язань спільним підприємством у разі, якщо спільне підприємство буде
оголошено переможцем і з ним буде укладено контракт (контракти) щодо предмета
тендеру, включаючи надання послуг із гарантійного обслуговування на все обладнання, яке
буде постачатися спільним підприємством або сприяння у наданні послуг із гарантійного
обслуговування через материнську компанію, що надає послуги із гарантійного
обслуговування.
2. Надайте роз‘яснення, чи буде достатнім для підтвердження обсягів продажу компанії
надання інформації про основні контракти, як зазначено у п. 2.1.4 Інструкції з
прекваліфікаційного відбору учасників?
Офіційна відповідь МОМ:
Для подання інформації на підтвердження обсягів продажу та досвіду компанії, Заявники
використовують форму «Перелік подібних реалізованих проектів» (Додаток 3 до Інструкції) У
разі, якщо компанії будуть подавати свої заявки як спільне підприємство, як зазначено у п. 1
вище, спільне підприємство може подати об‘єднаний перелік своїх проектів, проте в ньому
чітко повинно бути зазначено за реалізацію якого з проектів відповідала яка з компаній.
Комісія з оцінки та порівняння пропозицій
Представництво МОМ в Україні

1

