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ДАТА: 13.08.2019 
 

ЗАПИТ НА ПОДАЧУ ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ: No. EOI/2019/01 
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З 

розробки системи електронного документообігу та порталу «е-Кабінет». 
 

 КIНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: до 23:59 
31/08/2019 

 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14 
грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю ООН, просить надати Ваше вираження 
зацікавленості на розробку системи електронного документообігу та порталу «е-
Кабінет», розробку, впровадження та інтеграцію з поточним програмним 
забезпеченням операційного обліку в установі (далі - програмне забезпечення), у т.ч. 
з існуючим веб-сайтом. Деталі щодо завдання зазначено у цьому Запиті на подачу 
вираження зацікавленості. 
 
Це запрошення для постачальників виявити зацікавленість у наданні вищезгаданих 
послуг. Постачальники, зацікавлені брати участь у подальшому тендерному процесі, 
знайдуть тут необхідні вимоги щодо реєстрації в системі УВКБ ООН, запитувані 
послуги та інформацію про кваліфікацію. 
 
УВКБ ООН запрошує всіх зацікавлених постачальників уважно виконувати інструкції, 
описані нижче. 
 
1. ВИМОГИ: 

 
Розробка системи електронного документообігу та порталу «е-Кабінет», розробку, 
впровадження та інтеграцію з поточним програмним забезпеченням операційного 
обліку в установі (далі - програмне забезпечення), у т.ч. з існуючим веб-сайтом. 
 
Створення порталу, електронного кабінету клієнту («е-Кабінету») на основі системи 
електронного документообігу, інтегрованого з існуючим програмним забезпеченням та 
сайтами, дозволить повністю автоматизувати процес взаємодії з користувачами. Це 
покращить процес реалізації житлових програм, підвищить ефективність виконання 
функцій Держмолодьжитлом та спростить надання адміністративних послуг, що 
надаються Держмолодьжитлом. 
 
Детальний опис послуг та кінцевого продукту наведено в Додатку А, Технічне 
завдання до EOI/2019/01, а також Додатках А1 та А2. 

 
2.   IІНСТРУКЦІЇ: 
 
2.1   РЕЄСТРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 

 
Для вже зареєстрованих постачальників: Якщо Ваша компанія вже зареєстрована в 
УВКБ ООН, ви можете не звертати уваги на дану вимогу. Але Ви повинні переконатися, 
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що вся інформація (адреса, контактна та банківська інформація), надана раніше є 
актуальною. 
 
Для не зареєстрованих постачальників: Постачальники не зареєстровані в системі 
УВКБ ООН повинні подати відповідні документи. Будь ласка, заповніть Реєстраційну 
форму постачальника (Додаток С), яка має бути надіслана разом з іншими 
документами, зазначеними нижче.  

 
Щоб бути розглянутою, ваша заявка повинна відповідати наступним мінімальним 
вимогам: 
 
1) Послуги, які пропонує ваша компанія, представляють інтерес для програм УВКБ 

ООН. 
2) Ваша компанія має відповідний досвід. 
3) Ваша компанія приймає Загальні умови контрактів УВКБ ООН.  
4) Реєстраційна форма постачальника заповнена та підписана. 
5) Надані необхідні документи (реєстраційні/статутні документи, детальна 

специфікація продукту/послуг, що пропонуються). 
 
Заявки, що не відповідають мінімальним вимогам розглядатися не будуть. 
 
Будь ласка, майте на увазі, що зареєстрованим буде лише постачальник(и), послуги 
яких будуть цікаві для УВКБ ООН.  
 

ВАЖЛИВО:  
Будь-яка помилкова, неповна або недійсна інформація про постачальника може 
призвести до відхилення заявки або скасування вже існуючої реєстрації. 

 
2.2 ПРОЦЕС КВАЛІФІКАЦІЇ 
 
Зацікавлені постачальники повинні надіслати нижче перелічені кваліфікаційні 
документи та інформацію, як зазначено в розділі 3: 
 
1. Профіль компанії  
2. Детальний опис продукту та послуг, що пропонується  
3. Основні клієнти та відповідний досвід 
4. Час, необхідний на розробку продукту 
 
Ціни на цьому етапі вказувати не потрібно. 
 
Всі витрати на підготовку пропозиції у відповідь на цей запит на вираження зацікавленості 
несе постачальник незалежно від того, чи буде він кваліфікований чи ні і чи буде він 
запрошений до участі у подальшому тендері. 
 
IMPORTANT: 
Тільки постачальників, які відповідають критеріям реєстрації УВКБ ООН, чиї товари чи 
послуги цікаві для УВКБ ООН, будуть запрошені до участі в офіційному конкурсі.  
 
3. ПОДАЧА ПРОПОЗИЦІЇ: 
 
Ми були би вдячні за отримання Ваших кваліфікаційних документів не пізніше 23:59 
31/08/2019 електронною поштою на адресу UNHCR-UKR-Procurement@unhcr.org. 
 
Звертаємо вашу увагу на те, що правила користування електронною поштою, 
встановлені УВКБ ООН, обмежують розмір додатків максимум [8] мегабайтами, тому 
для відправки всього пакету документів може знадобитися декілька повідомлень. 
 

mailto:UNHCR-UKR-Procurement@unhcr.org.


 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                    
     

Укажіть, будь ласка, у темі листа: 
 

- EOI/2019/01; 
- Назва Вашої компанії; 
- Кількість відправлених повідомлень (наприклад, 1/2, 2/2) 

 
Щиро дякуємо Вам за увагу.  
 

Лідія Усольцева, 
Спеціаліст з питань закупівель 

Представництво УВКБ ООН в Україні  
 


