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ДАТА: [01/07/2019] 
 

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: № RFP 2019-51 
 

ДЛЯ УКЛАДАННЯ 
РАМКОВОЇ УГОДИ ЩОДО НАДАННЯ 

 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
ДАТА ТА ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ: [31/07/2019] – 23:59 за 

центральноєвропейським часом 
 

 

 
ПРО УВКБ ООН 

 

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) присутнє в Україні 
близько 25 років і підписало угоду про перебування з Урядом України, в якій передбачені функції 
щодо надання гуманітарної допомоги біженцям та іншим особам, які належать до сфери 
компетенції Управління в Україні. Для отримання додаткової інформації щодо УВКБ ООН, його 
мандату та операцій, будь ласка, див. http://www.unhcr.org. 

УВКБ ООН намагається розширити свої можливості із переказу коштів у гривні (UAH) в рамках 
гуманітарних цілей його програми в Україні. В цілях національного законодавства «Знай свого 
клієнта» (ЗСК), УВКБ ООН є клієнтом за договором про надання фінансових послуг, укладеним 
в результаті цього Запиту на отримання пропозицій (ЗОП).  

 

УВКБ ООН просить надати тендерні пропозиції щодо послуг із переказу грошових коштів або 
банківських послуг, які надаються Постачальниками фінансових послуг (ПФП), належним чином 
ліцензованими Національним банком України та зареєстрованими в податкових органах 
України. В цих пропозиціях має бути враховано та описано, як ПФП здійснюватиме перелічені 
нижче необхідні послуги та механізми. 

 

1. ПОТРЕБИ  
 
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Представництво в 
Україні, запрошує кваліфікованих постачальників та постачальників послуг до надання твердої 
пропозиції для укладання Рамкової угоди щодо надання фінансових послуг з банківського 
обслуговування та обслуговування дебетових карт. 
 

ВАЖЛИВО:  
Деталі Технічного завдання (ТЗ) наведені в Додатку А до цього документу. 
 
 

 

http://www.unhcr.org/
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2. СТРОК ДІЇ 
 
УВКБ ООН може укласти Рамкову угоду з початковим строком дії 2 (два) роки, який потенційно 
може бути продовжений на додатковий строк 1 (один) рік. Переможцям тендеру буде 
запропоновано підтримувати заявлену ними цінову модель протягом строку дії угоди. 
 
 

ВАЖЛИВО: УВКБ ООН надає перевагу укладанню контрактів з тими компаніями, які можуть 
охопити всі послуги та географічні райони; однак, прийнятне подання часткових тендерних 
заявок, як описано далі: Учасники тендеру можуть подавати заявку на індивідуальні механізми 
здійснення або на обрану комбінацію або на всі механізми здійснення. Учасники тендеру можуть 
подавати заявку на 1 (один) географічний район або на всі райони. Технічна та фінансова оцінка 
буде проводитись окремо для кожного механізму здійснення та за географічним районом. УВКБ 
ООН може укласти контракт більш ніж з одним постачальником для охоплення всіх потреб. 

 
   

ВАЖЛИВО:  
Ініціація погоджувальних або арбітражних процедур у відповідності до статті 19 «Вирішення 
спорів» Загальних умов Контрактів УВКБ ООН на надання товарів та послуг не вважається 
«причиною» для застосування положення про припинення або іншим чином сама по собі не є 
положенням про припинення. 

 
 
Наполегливо рекомендується уважно прочитати цей Запит на отримання пропозицій та додатки 
до нього. Недотримання викладених в цих документах процедур може призвести до 
дискваліфікації з процесу оцінки.  
 
Субпідряд: Будь ласка, зверніть увагу на статтю 5 Загальних положень та умов, що додаються 
(Додаток Е). 
 
Примітка: цей документ жодним чином не тлумачиться як пропозиція укласти контракт з вашою 

фірмою. 
 
3.  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК: 
 
3.1   ДОКУМЕНТИ ЩОДО ЗОП 

 
Наведені нижче додатки є невід'ємною частиною цього Запиту на отримання пропозицій: 

 
Додаток А: Технічне завдання (ТЗ)  
Додаток В: Форма Технічної пропозиції 
Додаток С: Форма Фінансової пропозиції 
Додаток D: Реєстраційна форма постачальника 
Додаток Е:  Загальні умови Контрактів УВКБ ООН на надання товарів та послуг - 2010 

рік 
Додаток F: Кодекс поведінки Постачальників УВКБ ООН 
Додаток G: Формат платежів та словник бази даних, що стосуються ERP-системи 

клієнта 
 

Документи, що входять до складу цього ЗОП, включають цифри та характеристики, надані як 
приблизні показники, виключно в інформаційних цілях для допомоги учасникам тендеру у 
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підготовці пропозицій. Ці цілі та характеристики не повинні тлумачитись як такі, що являють 
собою зобов'язання, пряме або непряме, щодо того, що УВКБ ООН замовить надання послуг у 
будь-якому обсязі. Кількість може змінюватися і буде залежати від фактичних потреб та наявних 
коштів. 

 
 

3.2 ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
 

Ми будемо вдячні, якщо ви повідомите нам про отримання цього ЗОП надіславши 
електронного листа Анатолію Щербині за адресою shcherby@unhcr.org, з метою: 
-  підтвердження отримання вами цього ЗОП 
-   повідомлення про те, чи будете ви подавати заявку 
 

ВАЖЛИВО:  
Ненадіслання зазначеної вище необхідної інформації може призвести до дискваліфікації  вашої 
пропозиції з подальшої оцінки. 

 
3.3 ЗАПИТИ НА ОТРИМАННЯ РОЗ'ЯСНЕННЯ 
 

 Зацікавлені постачальники зобов'язані подавати будь-які запити на отримання 
роз'яснення або будь-які запитання стосовно цього ЗОП Анатолію Щербині, старшому 
помічнику із питань закупівель, за допомогою електронної пошти shcherby@unhcr.org. 
Кінцевий термін отримання запитань - 23:59 за центральноєвропейським часом 
[10/07/2019].  Просимо зацікавлених постачальників ставити всі питання у стислій формі.  

 
  

ВАЖЛИВО:  
Будь ласка, майте на увазі, Заявки до подання НЕ повинні надсилатись на зазначену вище 
електронну адресу. В результаті надіслання Заявок до подання на зазначену вище електронну 
адресу відповідна пропозиція буде дискваліфікована. 

 
 УВКБ ООН буде максимально швидко відповідати на отримані запитання всім 

зацікавленим постачальникам послуг за допомогою електронної пошти.   
 
 УВКБ ООН організує передтендерну нараду з постачальниками в офісі УВКБ ООН, за 

адресою: Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 16, 16/07/2019 о 10:00.  Допускається 
присутність максимум двох представників від кожної компанії. Імена та контактна 
інформація представників компанії має бути надана по меншій мірі за два робочі дні за 
допомогою електронної пошти Анатолію Щербині shcherby@unhcr.org.      

 
 Постачальники беруть участь у передтендерній нараді за власний рахунок. 

Відшкодування від УВКБ ООН не буде. 
 

 З урахуванням складності вимог, наполегливо рекомендується взяти участь у 
передтендерній нараді. Однак, після передтендерної наради буде підготовлено та 
надіслано електронною поштою всім зацікавленим постачальникам документ 
«Запитання та відповіді». 

 
 

3.4 ВАША ПРОПОЗИЦІЯ 
 
Ваша пропозиція має бути підготовлена на англійській та українській мові. У разі 
виникнення будь-якої невідповідності, визначальною буде версія на англійській мові.  
 
Будь ласка, подавайте свою пропозицію використовуючи форми, наведені в Додатках. 
Пропозиції, що не відповідають необхідним форматам, можуть не братися до розгляду. 

mailto:shcherby@unhcr.org
mailto:shcherby@unhcr.org
mailto:shcherby@unhcr.org
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ВАЖЛИВО:  
Включення копій вашої пропозиції до будь-якої кореспонденції, яка надсилається 
безпосередньо відповідальному закупнику або будь-якому іншому співробітнику УВКБ ООН, 
крім надіслання на адресу електронної пошти для подання пропозицій, призведе до 
дискваліфікації цієї пропозиції. Будь ласка, надсилайте вашу заявку безпосередньо за адресою, 
наведеною в пункті 3.6 «Подання заявки» цього ЗОП, згідно з яким подання заявок необхідно 
здійснювати у двох окремих конвертах або електронних листах. 

 
Ваша пропозиція повинна включати наступні два окремі електронні листи або окремі 

папки чи документи: 
 

-  Технічна пропозиція 
-  Фінансова пропозиція 

 
3.4.1  Зміст ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
  

ВАЖЛИВО:  
У Технічній пропозиції не повинна міститися жодна інформація щодо цін. Невиконання цієї 
вимоги може загрожувати дискваліфікацією. Технічна пропозиція повинна містити всю 
необхідну інформацію. 

 
Технічне завдання (ТЗ) щодо запитуваних УВКБ ООН послуг можна знайти у Додатку А. 
Чітко вкажіть та розкрийте інформацію щодо будь-яких розбіжностей із наданими 
специфікаціями. 
 
Ваша технічна пропозиція повинна бути стисло представлена та структурована у 
наступному порядку з метою включення наведеної нижче інформації (але не обов'язково 
обмеження цією інформацією): 

 
 - Опис компанії, розуміння вимог щодо послуг, супутні товари, пропонований 

підхід, рішення, методологія та результати 
  Будь-які зауваження або пропозиції стосовно ТЗ, а також детальний опис 

способу, яким ваша компанія відгукнулася б на дане ТЗ. 

 Форма Технічної пропозиції, Додаток В: Якщо ваша компанія пропонує більше 
одного типу механізму здійснення, будь ласка, заповніть Частину 2 
Додатку В для кожного пропонованого механізму здійснення. 

  
- Реєстраційна форма постачальника: Якщо ваша компанія ще не 
зареєстрована в УВКБ ООН або не отримувала дійсне Замовлення на придбання 
протягом останніх 2 (двох) років, ви повинні заповнити, підписати та подати разом із 
своєю технічною пропозицією Реєстраційну форму постачальника (Додаток D), а 
також інші документи, необхідні в цілях реєстрації постачальника: 

 Aудійована фінансова звітність компанії щонайменше за один рік, але  
рекомендовано за три роки, включаючи висновок аудитора (без 
застережень) як доказ Проходження/Непроходження вимоги, 
встановленої згідно з цим ЗОП/Додаток В. 

 Свідоцтво про реєстрацію компанії.  
 Завірена копія ліцензії на надання послуг переказу коштів або банківської 

ліцензії, виданої відповідним державним органом. 
 Документ(и) про реєстрацію компанії у національних податкових службах. 
 У випадку, коли постачальником фінансових послуг є не банк, надайте 

інформацію про наявність гарантій виконання зобов’язань. 
 Інші документи, необхідні для підкріплення тверджень / відповідності 

вимогам, викладеним в Додатку А та Додатку В. 
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- Загальні умови УВКБ ООН щодо надання товарів та послуг: У вашій технічній 
пропозиції має міститися визнання вами Загальних умов УВКБ ООН щодо надання 
товарів та послуг шляхом підписання Додатку Е.  
 

 
3.4.2  Зміст ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
  

У вашій окремій Фінансовій пропозиції має міститися загальна пропозиція в єдиній 
валюті - в доларах США або у валюті країни вашої компанії.  
 
Фінансова пропозиція має бути повною та охоплювати всі комісії за послуги, які будуть 
надаватись (ціна «все включено»). 
 
Фінансова пропозиція має подаватися у відповідності до Форми Фінансової пропозиції 
(Додаток С). Заявки з іншою ціновою структурою можуть не прийматися. 
 
УВКБ ООН звільнено від всіх прямих податків та мита. З урахуванням цього, ціну 
необхідно наводити без ПДВ. 
 
Вам пропонується забезпечити дійсність вашої пропозиції протягом [120] днів після 
кінцевого терміну подання заявок. УВКБ ООН докладе всіх зусиль для обрання компанії 
протягом цього періоду.  
 
Стандартні умови оплати: банківським переказом протягом 30 (тридцяти) днів після 
прийняття рахунку постачальника, а також надання та прийняття послуг УВКБ ООН. 
 

3.5 ОЦІНКА ЗАЯВОК: 
 

Кожна пропозиція Учасника тендеру буде розглядатися окремо та незалежно. Учасники 
тендеру повинні подавати повну пропозицію для кожного тендеру, в якому вони хочуть 
взяти участь. Посилання на попередні або діючі пропозиції розглядатися не будуть. 
Укладання попереднього контракту з УВКБ ООН саме по собі не буде розглядатися як 
перевага або гарантія укладання контрактів щодо майбутніх запитів з того ж предмету. 
Якщо учасник тендеру пропонує більше одного типу механізму здійснення, документи 
щодо пропозицій повинні бути заповнені окремо для кожного механізму здійснення у 
відповідності до Частини 2 Додатку В (див. докладні інструкції в Додатку В), аби 
забезпечити окрему оцінку цих механізмів в різних лотах. 
 
Крім того, УВКБ ООН визначило географічні райони:  учасники тендеру можуть обрати 
подання заявки на 1 (один) географічний район або на всі райони. Подані заявки, згідно 
з якими можливе охоплення лише частин одного визначеного географічного району, 
можуть не розглядатися.    

 
3.5.2 Технічна та фінансова оцінка: 
 

Для укладання цієї Рамкової угоди УВКБ ООН встановило критерії оцінки, згідно з якими 
визначається вибір отриманих пропозицій. Оцінка проводиться на технічній та 
фінансовій основі.  
 
Перелік критеріїв Технічної пропозиції поділяється на розділ основних критеріїв з 
оцінкою «Проходження/Непроходження» та розділом оптимальних критеріїв, які 
оцінюються за принципом нарахування балів. 
Критерії, перелічені в розділі Проходження / Непроходження, повинні бути повністю 
охоплені пропозицією; неповна інформація або відсутність підтверджуючих документів 
може призвести до оцінки " Непроходження". 
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Для того, аби пропозиція відповідала кваліфікаційним вимогам, необхідне 
отримання оцінки «проходження» за всіма основними критеріями. 
 
Критеріям, наведеним в секції оцінки, присвоюються бальна оцінка. Поріг проходження 
бального оцінювання встановлюється на рівні 70% від загальної кількості балів 
(490 балів). 
 
 

№ 
з/п 

Бали відповідно до критеріїв технічної оцінки 

Максимальна 
кількість балів, 
яка може бути 
отримана 

КРИТЕРІЇ ПРОХОДЖЕННЯ/НЕПРОХОДЖЕННЯ  

A 

Документи про реєстрацію компанії 
 

- Завірена копія свідоцтва про реєстрацію в країні, при цьому рік заснування має 
бути мінімум на 3 роки раніше, ніж кінцевий термін тендеру.  

- Завірена копія ліцензії на надання послуг переказу коштів або банківської 

ліцензії, виданої Національним банком України або відповідним державним 
органом. 

- Документ(и) про реєстрацію компанії у національних податкових службах 
 

Проходження / 
непроходження 

B 

Фінансові документи компанії 
 

- аудійована фінансова звітність компанії щонайменше за 1 рік (рекомендовано 
за 3 роки), в тому числі Висновок аудитора (без застережень). 
 

Проходження / 
непроходження 

C 

Дотримання нормативних та галузевих стандартів:  
 

- на всіх етапах переказу та виплати грошових коштів;  

- щодо безпеки фінансових даних  

- щодо законів стосовно ЗСК, протидії відмиванню грошей, боротьби з 

тероризмом, а також щодо міжнародних санкційних режимів. 

 

Проходження / 
непроходження 

D 

 
Інтегрований ризик та забезпечення боротьби із шахрайством  
 

- Перевірка системи безпеки банку 
- План забезпечення безперервності діяльності (ПЗБД) 

 

Проходження / 
непроходження 

E 
 
Наявність фінансового механізму страхування 
 

Проходження / 
непроходження  

КРИТЕРІЇ ТА БАЛИ 

1. Організаційна структура та досвід (150 балів) 

 

a 

Досвід 
 

- Кількість років досвіду роботи в цьому секторі (30 балів) 
 

30 

b 

Досвід 
 

- Надання банківських послуг з дебетовими картками, подібних за обсягом 
щонайменше одному клієнтові протягом останніх 3 років (50 балів), та якщо для 
агенцій ООН чи МНУО (20 балів) 
 
 

70 

c 

Географічне охоплення  
 

- Охоплення необхідних на даний момент районів (40)  
- Охоплення додаткових районів, де можуть бути надані послуги (10) 

50 
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2. Пропонована система переказу коштів (400 балів) 

 

А 

 
Банківські функціональні можливості (120 балів) 

(a) Потенціал для управління щорічним загальним обсягом переказів від 350 000 

до 500 000 доларів США в гривневому еквіваленті. (20 балів - все 

вищезазначене, 10 балів - <350 000 та => 200 000, 5 балів - < 200 000 щорічно)  

(b) Потенціал для надання одного основного рахунку та до 4 000 субрахунків, 

прив'язаних до основного банківського рахунку, а також до 4 000 готових до 

використання дебетових карток, як зазначено в III1.1.  (20 балів - все 

вищезазначене, 10 балів - <4 000 >2 500 прив'язаних рахунків + карток, 5 балів 

- <2 500) 

(c) Потенціал для надання та обслуговування 1,300 активних субрахунків та 

дебетових карток на рік. (20 балів – 1,300; 10 балів - <1,300 =>800; 5 балів - 

<800)   

(d) Потенціал для забезпечення максимальної суми списання коштів з однієї 

картки 145 000 гривень за одне зняття/переказ та на день.  (20 балів = 145 000 

гривень, 10 балів = 100 000, 5 балів < 100 000) 

(e) Можливість щомісячного поповнення УВКБ ООН основного рахунку звичайним 

банківським переказом. (5 балів) 

(f) Можливість щомісячного або менш частого поповнення субрахунків з 

основного рахунку (5 балів) 

(g) Можливість поповнення субрахунків за допомогою передачі зашифрованих 

файлів через безпечний канал УВКБ ООН або менеджером рахунків 

постачальника фінансових послуг за запитом УВКБ ООН. (5 балів) 

(h) Можливість забезпечити обмежений період зняття коштів для кожного 

субрахунку після поповнення. (5 балів) 

(i) Можливість забезпечити багаторазове зняття часткових сум з дебетовими 

картками. (5 балів) 

(j) Можливість повернення на основний рахунок будь-якого залишку коштів на 

субрахунку після завершення періоду зняття коштів. (5 балів) 

(k) Можливість повернення на основний рахунок будь-якого залишку коштів на 

субрахунку анульованої картки (крадіжка/втрата), а також остаточного закриття 

цього субрахунку. (5 балів) 

(l) Можливість списання залишків за всіма субрахунками та їх повернення на 

основний рахунок два рази на календарний рік (середина року / кінець року). (5 

балів)  

120 

В 

Дистрибуція (120 балів) 

a) Заходи із боротьби з шахрайством та заходи безпеки в пунктах здійснення 
платежів або зняття коштів. (20 балів) 

b) Картки можуть бути прив'язані до унікальних субрахунків (10 балів) і зберігання 
карт залишається за УВКБ ООН (10 балів) (20 балів) 

c) Надання дебетових карток, які дозволяють зняття коштів без комісії за зняття у 
власній мережі пунктів зняття коштів (банкоматів) Постачальника. (20 балів) 

d) Сумісність карток з пунктами зняття коштів іншої мережі (банкоматів). (20 балів) 
e) Сумісність карток з POS-терміналами.  (20 балів) 
f) Потенціал для врахування участі клієнта/УВКБ ООН у дизайні та конфігурації 

карток. (5 балів) 
g) Картки можуть залишатися дійсними не менше 2 років з дати видачі / доставки 

до УВКБ ООН (5 балів) 
h) Картки можуть бути прив'язані до унікального ідентифікаційного коду / ПІН-коду 

та штрих-коду.  (5 балів) 
i) Карти можна кодувати за допомогою штрих-коду відповідно до міжнародного 

протоколу (UPC, GS1 або Code 39), що дозволяє здійснювати сканування УВКБ 
ООН з метою обліку. (5 балів) 

120 
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С 

Захист даних та внутрішній контроль (120 балів) 

(a) Терміни процедур скасування / блокування (30 балів - блокування протягом 24 
годин 7 днів / тиждень, 20 пунктів - блокування відразу протягом робочого часу, 
10 пунктів - блокування протягом 24 годин протягом робочого часу) 

(b) Постачальник фінансових послуг згоден компенсувати УВКБ ООН будь-які 
фінансові втрати внаслідок затримки активації або неефективної активації 
процедур анулювання або блокування. (20 балів) 

(c) План забезпечення безперервності діяльності. (10 балів) 

(d) Заходи щодо моніторингу та регулярного тестування систем і процедур 
безпеки. (10 балів) 

(e) Механізм моніторингу, виявлення та реагування на технічні проблеми та 
потенційні шахрайства. (10 балів) 

(f) Програмне забезпечення електронного банкінгу повинно забезпечувати 
диференційовані рівні доступу клієнтів та прав доступу користувачів. (10 балів) 

(g) Забезпечення повного відокремлення коштів клієнтів та їх відстеження до їх 
вилучення / виплати. (10 балів) 

(h) Сучасна політика захисту даних клієнтів. (10 балів) 

(i) Заходи контролю щодо фізичного або віртуального доступу до системи, 
обмеження доступу до клієнта та даних облікового запису, а також засоби 
контролю за доступом. (10 балів) 

120 

D 

Інтеграція постачальника фінансових послуг та ERP-систем клієнтів (40 балів) 

 

(a) Інтеграція постачальника фінансових послуг та ERP-систем УВКБ ООН за 
допомогою одного з двох основних методів взаємодії: 

1. Бажана: інтеграція інтерфейсу прикладного програмування (API). (20 
балів); 

                      2. Альтернатива: протокол безпечної передачі файлів (SFTP). (10 балів) 

(b) Стандарт обміну даними та комунікації: 

                     1. Бажана: ISO 20022. (20 балів) 

                     2. Альтернативи повинні бути визначені та дотримуватися мінімальних 
вимог до інтеграції УВКБ ООН (Додаток G). (10 балів) 

40 

 
3. Обслуговування клієнтів (30 балів)   

 

(a) Персональне обслуговування, що забезпечується УВКБ ООН, включає 

надання відділення або координатора, спеціально призначених для управління 

рахунком та надання підтримки протягом звичайного робочого часу з понеділка 

по п’ятницю (10 балів) 

 

(b) Навчальна продукція або керівництво на потрібних мовах, що дасть 

можливість УВКБ ООН належним чином користуватися відповідною послугою 

(10 балів)  

(c) Наявність загальної технічної довідкової служби або обслуговування клієнтів в 
неробочій час (вечорами та вихідними днями) (10 балів) 

30 

4. План реалізації (50 балів) 

 

 

a) Потенціал для надання першої партії 1,300 готових до використання дебетових 
карток клієнту протягом одного місяця (40 балів) від початку контракту, 1 - 2 місяців 
(25 балів), 2 - 3 місяців (10 балів)  

 
b) Опис будь-яких ризиків, передбачуваних в зв'язку з реалізацією цього проекту, та 

потенційні заходи з їх мінімізації (10 балів) 

50 

5. Моніторинг та звітування (60 балів) 

 

 

Моніторинг та звітування 

a) Щомісячний звіт з перерахуванням активованих, деактивованих та рахунків, що не 
використовуються (10 балів) 

b) Щомісячний звіт щодо руху коштів за рахунком (рахунками), призначеними для УВКБ 
ООН (5 балів) 

60 
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c) Щомісячний звіт з детальною інформацією щодо транзакцій, зарахованих та знятих 
сум за кожним субрахунком (5 балів) 

d) Щомісячний звіт з перерахуванням всіх випадків шахрайства або спроб шахрайства 
(5 балів) 

e) Щомісячний звіт з переліком усіх інцидентів та затримок у реалізації послуги (5 балів) 
f) Можливість надання електронної автоматизованої системи звітності, доступної 

онлайн в режимі реального часу, яка дозволяє отримати доступ до основної 
інформації, пов'язаної із переказами та індивідуальним здійсненням платежів (30 
балів) 

 

6. Ключові показники ефективності (10 балів) 

 

Продуктивність постачальника фінансових послуг вимірюється: 
 
a) Результативність та ефективність виплат (показник: строк скасування засобу 

здійснення платежу / зняття коштів після прохання УВКБ ООН у випадку втрати, 
крадіжки або іншого інциденту); 

b) Терміни переказу та виплати (показник: середній проміжок часу між переказом УВКБ 
ООН до постачальника та наявністю коштів для зняття за допомогою картки [у 
кількості днів]); 

c) Безпека переказів (показник: відсутність порушень); 
d) Технічна допомога та вирішення проблем (показник: середній час відповіді на запит 

на обслуговування клієнтів; кількість проблем, вирішених по відношенню до 
загальної кількості проблем); 

e) Точність обліку рахунків та звітів про виплату / зняття коштів (показник: щомісячні 
звіти); 

f) Зручність і простота використання механізму (показник: відстеження скарг і дозволу 

клієнта). 

10 

РАЗОМ 700 

 
  

 
Роз'яснення  
 
З метою сприяння розгляду, оцінці та порівнянню пропозицій УВКБ ООН може, на свій 
розсуд, звернутись до Учасника тендеру з проханням роз'яснити зміст пропозиції. Запит 
на отримання роз'яснення та відповідь на нього мають складатися у письмовій формі. 
При цьому не запитуються, не пропонуються та не приймаються жодні зміни в ціні або 
суті пропозиції. 
 
Фінансова пропозиція буде оцінюватися з використанням наступних критеріїв та 
розподілу відсотків: [30] % загальної кількості в 1000 балів. 
 
 
Максимальна кількість балів буде надана найнижчій ціновій пропозиції, що відкривається 
та порівнюється з ціновими пропозиціями запрошених фірм. Всі інші цінові пропозиції 
отримають бали у зворотній пропорції до найнижчої ціни; наприклад, [разом за 
Компонент «Ціна»] x [US$ найнижча] / [US$ інша] = бали за Компонент «Ціна» іншого 
постачальника. 
 

 Виключно для цілей оцінки, пропозиції, подані в іншій валюті, ніж долари США, будуть 
конвертовані в долари США з використанням обмінного курсу Організації Об'єднаних 
Націй, що діє на дату подання заявок. 

 
 
3.6  ПОДАННЯ ЗАЯВКИ: 
 

Пропозиції повинні бути складені на вашому офіційному бланку, на якому чітко 
визначається ваша компанія.  
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Заявки повинні подаватися електронною поштою, при цьому всі вкладення (Додаток В, 
Додаток С, Додаток D) мають бути в PDF-форматі, підписані та скріплені печаткою. (Копії 
документів в PDF-форматі, як доповнення, можуть бути включені в форматі Excel 
(Додаток В, Додаток С) або в інших форматах і т.д.).  
 
Технічна та Фінансова пропозиції мають бути чітко відокремлені, при цьому у Технічній 
пропозиції не повинна згадуватись жодна фінансова інформація. 
 
Заявка має бути надіслана електронною поштою ВИКЛЮЧНО за наступною 
адресою: UNHCR-UKR-tendercommittee@unhcr.org  
 

ВАЖЛИВО:  
Технічна пропозиція та фінансова пропозиція мають надсилатися в окремих папках або 
як окремі документи.  Невиконання цієї вимоги може призвести до дискваліфікації.  

 

Кінцевий термін: 31/07/2019, 12:00 за східноєвропейським часом. 
 
 

 

ВАЖЛИВО:  
Будь-яка заявка, отримана після цієї дати або надіслана на іншу адресу УВКБ ООН, може бути 
відхилена. УВКБ ООН може, на свій розсуд, продовжити кінцевий термін подання заявок, 
одночасно повідомивши про це всіх потенційних учасників тендеру.  

 

Отримання вашої заявки для подання, надісланої електронною поштою, буде підтверджено 

за допомогою автоматичної відповіді.  Ваша автоматична відповідь має бути датована до 

кінцевого терміну 31/07/2019 12:00 за східноєвропейським часом.  Ця автоматична відповідь 

є підтвердженням отримання вашого електронного листа стосовно цього повідомлення про 

закупівлю, вона не означає, що вашу пропозицію було прийнято.  В той же час, в цілях оцінки 

розглядатимуться виключно пропозиції з автоматичною відповіддю з UNHCR-UKR-

tendercommittee@unhcr.org mailbox, датованою кінцевою датою/часом або раніше 

кінцевого терміну.  У випадку якщо за вашим поданням електронною поштою не було 

сформовано автоматичну відповідь, будь ласка, зателефонуйте на головну Рецепцію за 

телефоном +38 (044) 288 9424 або 9710 для отримання допомоги.   Перевірка належного 

отримання всіх електронних листів до настання кінцевого терміну - це ваша 

відповідальність.  У випадку звернення по допомогу ви несете відповідальність за 

забезпечення того, аби це було зроблено належним чином та в повному обсязі до настання 

кінцевого терміну.  УВКБ ООН не несе жодної відповідальності за будь-які затримки, 

спричинені проблемами мережі тощо.  

 
Будь ласка, майте на увазі, що, у відповідності до застосовуваної УВКБ ООН політики 
щодо електронної пошти, розмір вкладень обмежується максимум [8] Мб, так що для 
цілого подання може бути необхідно відправити більше одного електронного листа. 

 
Будь ласка, вкажіть в полі теми електронного листа:  
- Заявка щодо RFP 2019-51  
- Назву вашої фірми з назвою вкладення 
- Кількість надісланих електронних листів (наприклад: 1/3, 2/3, 3/4). 
 

УВКБ ООН не нестиме відповідальності за пошук або отримання будь-якої 
інформації, яка не вказана в заявці. Відповідно, для забезпечення наявності 
достатньої інформації учасник тендеру повинен, в рамках заявки, надати будь-які 
описові матеріали, наприклад витяги, описи, а також іншу необхідну інформацію, 
яка, на його думку, сприятиме розумінню його пропозиції. 

mailto:UNHCR-UKR-tendercommittee@unhcr.org
file:///C:/Users/М.Антонов/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/ft4a5t2v.uho/UNHCR-UKR-tendercommittee@unhcr.org
file:///C:/Users/М.Антонов/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/ft4a5t2v.uho/UNHCR-UKR-tendercommittee@unhcr.org
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ВАЖЛИВО: 

 

Фінансова пропозиція буде відкрита для оцінки тільки в тому випадку, якщо УВКБ ООН 
визнало технічну частину пропозиції постачальника як таку, що відповідає технічним 
специфікаціям. 
 
Будь ласка, переконайтеся в отриманні автоматичної відповіді після подання вашої 
заявки. У випадку якщо за вашим поданням не було сформовано автоматичну відповідь, 
будь ласка, зателефонуйте на головну Рецепцію за телефоном +38 044 288 9424 або 
9710. (дод. 0) для отримання допомоги.  Будь ласка, не використовуйте цей номер 
телефону, якщо ви отримали автоматичну відповідь.  УВКБ ООН не несе жодної 
відповідальності за будь-які затримки, спричинені проблемами мережі.   
 
 

3.7 ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВКИ:  
 

УВКБ ООН зберігає за собою право прийняти вашу заявку повністю чи частково або 
дозволити розділити контракт чи укласти часткові контракти за цим тендером. 
 
УВКБ ООН може, на свій розсуд, збільшувати або зменшувати пропонований обсяг при 
укладанні контракту та не очікує суттєвої зміни поданого показника. Будь-яке таке 
збільшення або зменшення строку дії контракту буде обговорено з переможцем тендеру 
в рамках остаточного оформлення Замовлень на придбання послуг. 

 
УВКБ ООН може, на свій розсуд, продовжити кінцевий термін подання заявок, 
повідомивши про це всіх потенційних постачальників в письмовій формі. Продовження 
кінцевого терміну може супроводжуватися зміною тендерної документації, 
підготовленою УВКБ ООН за власною ініціативою або у відповідь на роз'яснення, 
запитане потенційним постачальником. 

 
Будь ласка, майте на увазі, що УВКБ ООН не зобов'язане обрати будь-яку з фірм, що 
подають заявки, і жодним чином не зобов'язується обрати фірму, яка пропонує найнижчу 
ціну. Крім того, контракт буде укладено з учасником, який подав заявку, що вважається 
найбільш відповідною заявленим потребам, а також загальним принципам УВКБ ООН, в 
тому числі принципам економічності та ефективності, а також найкращого 
співвідношення ціни та якості. 
 
Витрати на підготовку заявки та обговорення контракту, в тому числі на будь-які пов'язані 
з цим поїздки, не відшкодовуються та не можуть бути включені як прямі витрати на 
завдання. Здійснення будь-якої діяльності або витрати, що виникли при підготовці 
контракту до підписання фактичного контракту, покриваються за рахунок Учасника 
тендеру. Попереднє повідомлення або інформація щодо укладання контракту не 
вважаються контрактом. 
 

ВАЖЛИВО:  
Відміна тендеру: УВКБ ООН залишає за собою право відмінити тендер на будь-якому етапі 
процесу закупівлі. 

 
Деякі причини дискваліфікації  

 
  Деякі причини, які можуть призвести до такої дискваліфікації вашої пропозиції:  
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- Учасники тендеру не подають Технічну та Фінансову пропозиції у двох окремих 
конвертах / папках / документах, як зазначено в тендерній документації; 

- Документи щодо пропозиції отримані за номером факсу або електронною адресою, 
іншою ніж зазначена у тендерній документації; та/або 

- Документи щодо пропозиції отримані за будь-яким місцем або будь-якою особою, 
іншими ніж зазначені в тендерній документації; та/або 

- Документи щодо пропозиції отримані після завершення кінцевого терміну подання 
заявок, вказаного в тендерній документації; та/або 

- Документи щодо пропозиції направлені належним чином після того, як були 
направлені неправильно; 

- Доведено, що кваліфікація або дані учасника тендеру не відповідають дійсності; 
та/або  

- Учасник тендеру вчиняє доведений несправедливий або безчесний вчинок з метою 
отримання прав на укладання угоди. 

 
 
3.8 ВАЛЮТА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНЬ НА ПРИДБАННЯ 
 

Будь-яке Замовлення на придбання (ЗП), видане за результатами цього ЗОП, буде 
складене у валюті пропозиції(ій), що перемогла. Оплата буде здійснюватись у 
відповідності до Загальних умов щодо надання товарів та послуг та у валюті виданого 
ЗП. Платежі будуть ініційовані тільки після підтвердження успішного виконання з боку 
замовника від УВКБ ООН. 

 
3.9 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНТРАКТІВ УВКБ ООН НА НАДАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

 
Будь ласка, майте на увазі, що Загальні умови контрактів (Додаток Е) будуть суворо 
дотримуватись в цілях будь-якого майбутнього контракту. Учасник тендеру має 
підтвердити прийняття цих положень та умов у письмовій формі. 

 
 
 

 
Підпис 

Анатолій Щербина  
Старший помічник з питань закупівель 

 Представництво УВКБ ООН в Україні, м. Київ 
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ВАША ПРОПОЗИЦІЯ має бути подана у відповідності до вищезазначених інструкцій 
у окремих електронних листах та папках або документах: 
 
Групування документів в окремі електронні листи та окремі папки або окремі 
документи має відбуватися наступним чином 

Невиконання цієї вимоги може призвести до дискваліфікації.   Поштова скринька УВКБ ООН 
може вмістити до 10 000 електронних листів у будь-який момент часу.  Надсилаючи декілька 
електронних листів, переконайтеся, що назва вашої компанії зазначена в рядку теми КОЖНОГО 
ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТА.  Ілюстрації нижче наведені для вашого відома. 
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