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Дата: 12.03.2020 

Запит:  No. RFQ 2020-104 

НА ПОСТАЧАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН  

для АВТОМОБІЛІВ TOYOTA LAND CRUISER PRADO 

ВІДПОВІДІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО: 22.03.2020 23:59 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ 
 

 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яке було засновано 
14 грудня 1950 Генеральною Асамблеєю ООН, просить надати Вашу цінову пропозицію 
щодо постачання автомобільних шин.  
 

1. ВИМОГИ 

 
Автомобілі – Toyota Land Cruiser Prado 
 

Лот 1 Лот 2 
 
Параметри:  

 

• Сезонність шин – Літо 

• Клас шин – SUV 

• Ширина – 265 мм 

• Висота профіля – 65% 

• Діаметр обода – R17 

• Індекс навантаження – 112 

• Індекс швидкості – від Н до S 

• Протектор – шосейний 
 

Кількість: 39 шт 
 
Адреса доставки: 
 
м. Слов’янськ – 20 шт (за адресою) 
м. Маріуполь – 10 шт (за адресою) 
м. Курахове – 5 шт (Нова Пошта) 
м. Київ – 4 шт (за адресою) 

 

 
Параметри:  

 
a. Сезонність шин – Зима 
b. Без шипів 
c. Клас шин - SUV 
d. Ширина – 265 мм 
e. Висота профіля – 65% 
f. Діаметр обода – R17 
g. Індекс навантаження – 112 
h. Індекс швидкості – від Н до S 
i. Протектор – шосейний 

 
Кількість: 24 шт 

 
Адреса доставки: 

 
м. Слов’янськ – 15 шт (за адресою) 
м. Курахове – 5 шт (Нова Пошта) 
м. Київ – 4 шт (за адресою) 

 

 
Наведіть, будь ласка, в своїй пропозиції наступну інформацію про ціну (без урахування 
ПДВ): 
 
-      Валюта: гривня; 
-          Термін поставки; 
-          Вартість одиниці продукції без ПДВ з урахування доставки; 
 
Наведіть, будь ласка, в своїй пропозиції наступну інформацію: 



 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                    

     

 
- Фото маркування та протектора; 

- Валюта: гривня (без урахування ПДВ); 

- Сертифікат походження; 

- Підписаний Додаток В; 

- Заповнений та підписаний Додаток С. 

 

Приміть, будь ласка, до уваги, що УВКБ ООН звільнено від сплати податків і мит, тому 

Ваша пропозиція має бути надана з чітким зазначенням цін без ПДВ. (Порядок 

оформлення відвантажувальних документів для учасників, які є платниками ПДВ 

наведено у Додатку D). 

 
 
2.   Надсилання Запиту   
 

Ми були би вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 22.03.2020 –  23:59 за 
київським часом на електронну пошту UNHCR-UKR-Procurement@unhcr.org. 
 
Звертаємо вашу увагу на те, що правила користування електронною поштою, встановлені 
УВКБ ООН, обмежують розмір додатків максимум [8] мегабайтів, тому для відправки 
всього пакету документів може знадобитися декілька повідомлень. 
 
 
Укажіть, будь ласка, у темі листа: 
 
- RFQ 2020-104; 
- Назву підприємства; 
- Кількість відправлених повідомлень (1/1, 1/2). 
 
Ваша цінова пропозиція повинна бути чинною щонайменше 30 днів. Стандартні умови 
оплати УВКБ ООН – протягом 30 днів після задовільного надання товарів або послуг і 
прийняття їх УВКБ ООН.  
 
Переможець тендеру повинен буде зафіксувати вказану вартість матеріалів впродовж 
всього терміну дії Договору. 
 
У ДОДАТКУ B подані Загальні умови контрактів УВКБ ООН на постачання товарів та/або 
послуг станом на 2010 р.. Вам слід чітко зазначити у своїй пропозиції, чи погоджуєтесь ви 
з ними, підписавши останню сторінку додатку. 
 
Реєстраційна форма постачальника. Якщо Ваша компанія ще не зареєстрована в системі 

УВКБ ООН, Вам слід заповнити, підписати та надіслати разом з технічною пропозицією 

Реєстраційну форму постачальника – дивіться Додаток C. 

 
Щиро дякуємо вам за увагу.  

 
 

 
Анатолій Щербина,  

Фахівець з питань закупівель  
Представництво УВКБ ООН в Україні 
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