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ДАТА: 11.05.2020
ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: No. RFQ 2020-112
ЩОДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЕЙ УВКБ ООН В М. ЛУГАНСЬК
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: до кінця робочого дня
20/05/2020
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14 грудня 1950
року Генеральною Асамблеєю ООН1, просить надати Вашу цінову пропозицію на технічне
обслуговування автомобілей УВКБ ООН в м. Луганськ (більше детальна інформація у ДОДАТКУ А
до цього документу).
1. ВИМОГИ:
Послуги:
-

Кількість: 4 автомобілі (відповідно до Додатку А, що у вкладенні)

-

Місце надання послуг: м. Луганськ.

Наведіть, будь ласка, в своїй пропозиції наступну інформацію (без урахування ПДВ):
-

-

Валюта: гривня;
Додаткові витрати, якщо наявні;
Вартість:
a) кожного типу ТО для кожного з типів автомобілів (A, B, C та D для Toyota Land Cruiser
200 (I) та A, B, C, D для Toyota Land Cruiser Prado (II)
b) перелік та вартість основних шино-монтажних робіт (ІІІ),
c) перелік та вартість основних робіт з ремонту корпусу (IV)
d) перелік та вартість основних робіт з ремонту двигуна, електрообладнання та основні
запчастини (V);
Тривалість кожного типу ТО для кожного з лотів.

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.
2. Подання ЗЦП:
Ми були би вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 20.05.2020 – 18:00 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] мегабайтами, тому для відправки всього пакету
документів може знадобитися декілька повідомлень.
Укажіть, будь ласка, у темі листа:
-

RFQ 2020-112 та назву своєї фірми;
Назву підприємства;
кількість відправлених повідомлень (наприклад, 1/2, 2/2)

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.
Реєстраційна Форма Постачальника: Якщо ваша компанія ще не зареєстрована в УВКБ
ООН, ви повинні заповнити, підписати і відправити реєстраційну форму постачальника разом з
Вашою Технічної Пропозицією (Додаток С).
Загальні умови Договорів на надання послуг УВКБ ООН. У Технічній пропозиції
необхідно зазначити, що ви визнаєте Загальні умови Договорів УВКБ ООН, для чого слід
підписати Додаток B.
Технічна частина пропозиції має включати в себе наступну інформацію (а також
необхідну додаткову інформацію на ваш розсуд):
Докладний опис компанії та кваліфікації компанії:
Профайл компанії, свідоцтво про реєстрацію та данні останньої аудиторської перевірки
(якщо така мала місце);
Досвід роботи в галузі;
Необхідні ліцензії та сертифікати щодо впровадження діяльності в сфері технічного
огляду та ремонту зазначених марок автомобілей;
Досвід роботи з УВКБ ООН або іншими міжнародними організаціями;
Список клієнтів вашої компанії, який може підсилити Вашу пропозицію;
Перелік працівників, які будуть виконувати роботи; серед них повинні бути інженериавтомеханіки та механіки, що мають ліцензію на обслуговування та ремонт згаданих автомобілей;
Необхідність залучення субпідрядників (так / ні) для роботи;
Гарантійні зобов’язання стосовно робіт, що пропонуються;
Будь-яка інша інформація, яка розкриває ваш фінансовий та управлінський потенціал.

Щиро дякуємо Вам за увагу.

Анатолій Щербина
Фахівець з питань закупівель
УВКБ ООН Україна
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