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1. Підпункт 3.3. пункту 3. «Подання кваліфікаційних пропозицій» викласти 

в такій редакції: 

3.3. «Кінцевий термін отримання Замовником: «20» березня 2020 року, 10-00. 

Кваліфікаційні пропозиції, а також будь-які додаткові документи до таких 

пропозицій, отримані Фондом після закінчення кінцевого терміну, не 

розкриваються і повертаються засобами поштового зв’язку учасникам, які їх 

подали.» 

 

          2. Підпункт 4.2. пункту 4. «Розкриття кваліфікаційних пропозицій» 

викласти в такій редакції: 

4.2. «Дата та час: «20» березня 2020 року, 12-00. 

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються 

усі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його 

уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних 

пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення 

його кваліфікаційної пропозиції. 

Якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал 

документа, що посвідчує його особу; якщо учасником виступає юридична особа, 

яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що 

підтверджують його повноваження (наказ про призначення тощо) та мати при 

собі оригінал документа, що посвідчує його особу; у разі якщо учасника 

представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво 

інтересів учасника із необхідними повноваженнями, оформлену згідно вимог 

чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження 

керівника, що видав довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що 

посвідчує його особу. 

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій оголошується наявність чи 

відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією 



кваліфікаційного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу 

розкриття кваліфікаційних пропозицій. Відсутність будь-якої інформації, 

документів, надання яких передбачено документацією кваліфікаційного відбору 

може бути підставою для подальшого відхилення такої кваліфікаційної 

пропозиції. Водночас, встановлення наявності повного пакету документів на етапі 

розкриття кваліфікаційних пропозицій не означає, що учасник відповідає всім 

критеріям та вимогам, встановленим документацією, як і не є підставою для 

включення учасника до переліку осіб, відібраних Фондом. 

Під час та після проведення процедури розкриття кваліфікаційних 

пропозицій учасникам та їх представникам заборонено подавати та долучати 

будь-які документи до кваліфікаційних пропозицій! 
 

      
Всі інші положення Документації кваліфікаційного відбору залишаються без змін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


