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Переможці тендеру мають гарантувати збереження своєї оголошеної ціни протягом 
терміну дії Рамкової угоди.  
 
УВКБ ООН може укласти угоду з одним або декільками учасникам тендеру, щоб 
забезпечити належний потенціал для забезпечення виканання робочих планів. 
 

ВАЖЛИВО:  
Характеристики робіт та необхідні матеріали до кожного типу ремонту, наведені у Додатку А до 
цього документа (форма технічної пропозиції). Обсяг робіт наведені по кожного типу ремонту у 
Додатку В до цього документа (форма фінансової пропозиції). Зазначений обсяг є 
орієнтовним та залежатиме від фактичного стану конкретних будинків. 

 
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість та склад робіт заявлені для того, щоб учасники торгів, 
мали уявлення про прогнозовані потреби у ремонтах. Це не є зобов'язанням УВКБ ООН 
замовити вище зазначену кількість послуг. Кількість може змінюватися і буде залежати 
від фактичних потреб та наявних грошових коштів, шляхом надання окремих замовлень 
згідно Рамкової угоди. 
 
Інші установи Організації Об'єднаних Націй, фонди і програми, мають право на ті ж ціни і умови, 
як ті, що містяться в пропозиціях переможців тендеру і може служити основою для укладання 
контракту з іншими установами ООН. 
 

ВАЖЛИВО:  
Коли Угода укладається, будь-яка сторона може розірвати Угоду тільки після 60 днів (2 місяці) з 
дати повідомлення іншої сторони в письмовій формі. 
 
Ініціювання залагодження розбіжностей або арбітражного розгляду, відповідно до статті 19 
"Урегулювання спорів" Загальних умов Договорів на цивільні роботи УВКБ ООН, не буде 
вважатися "причиною" чи іншим чином бути приводом припинення договору. 

 
Наполегливо рекомендуємо уважно читати документацію даного Запрошення на участь у 
тендері. Недотримання викладених в документації процедур може призвести до дискваліфікації 
з процесу оцінки. 
 
Зауважте: цей документ жодним чином не є пропозицією чи Угодою з Вашою компанією.  
 
2.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР 
 
2.1. ДОКУМЕНТИ ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ (ЗНП) 

 
Зазначені нижче додатки є невід’ємною частиною цього Запрошення до участі у тендері: 

 
Додаток A: Форма технічної пропозиції ; 
Додаток B: Форма фінансової пропозиції; 
Додаток C:     Реєстраційна Форма Постачальника; 
Додаток D: Загальні умови Договорів на цивільні роботи УВКБ ООН; 
Додаток E: Порядок заповнення звітних податкових документів (для учасників, що 

мають статус платника ПДВ); 
Додаток F: Норми поведінки постачальника ООН. 
Додаток G:     Шаблон рамкової угоди на цивільні роботи 
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2.2 ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
 

Ми були б вдячні, якщо б ви повідомили нам про отримання цього ЗНП електронною поштою 
на адресу ukrkipro@unhcr.org, зазначивши: 

-  підтвердження отримання вами цього запрошення до участі у тендері; 
-   чи подаватимете ви пропозицію або ні. 
-   джерело, з якого Ви дізнались про даний тендер (наприклад, E-Mail, Фейсбук сторінка 

УВКБ ООН, веб-сайт УВКБ ООН, веб-сайт UNGM і т. д.) 
 

ВАЖЛИВО:  
Якщо Ви не надіслали інформацію, запитувану вище, це може призвести до дискваліфікації 
Вашої пропозиції з подальшої оцінки. 

 
2.3 ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

 Учасникам тендеру пропонується подавати запити на роз’яснення щодо цього ЗНП 
електронною поштою на адресу відділу постачання УВКБ ООН ukrkipro@unhcr.org. 
Кінцевий термін отримання запитань – 23:59 год. за східноєвропейським часом 
01.09.2020 р.  Прохання до учасників тендеру структурувати свої питання лаконічно. 
ЗАПИТАННЯ ТЕЛЕФОНОМ ДО ПЕРСОНАЛУ ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ УВКБ ООН 
СТОСОВНО ТЕНДЕРУ ЗАБОРОНЕНО. 

  

ВАЖЛИВО:  
Будь-ласка, зауважте, Ваші тендерні пропозиції не повинні бути надіслані на вищезазначений e-
mail. 

 
 УВКБ ООН надасть відповіді на отримані запитання. УВКБ ООН може, на свій розсуд, 

скопіювати будь-яку відповідь на конкретне питання для всіх інших запрошених учасників 
відразу або буде реагувати на них під час проведення конференції з постачальниками. Після 
конференції з постачальником, документ про запитання і відповіді буде підготовлений і 
розміщений на веб-сайті УВКБ ООН. 

 
2.4 ВАША ПРОПОЗИЦІЯ 
 

ВАЖЛИВО:  
Скасування тендеру: УВКБ ООН залишає за собою право скасувати тендер на будь-якій стадії 
процесу закупівлі до остаточного повідомлення про укладення рамкової угоди. 

 
Ваша пропозиція повинна бути складена англійською або українською мовою. 
 
Пропозиції слід подавати, користуючись наведеними Додатками. Пропозиції, що не 
відповідають установленим формам, можуть не враховуватися. 

 

ВАЖЛИВО:  
Включення копій Вашої пропозиції в будь-яку кореспонденцію безпосередньо на електронну 
адресу відповідального покупця, або будь-якого іншого персоналу УВКБ ООН, крім відправки 
електронної пошти на спеціально визначену адресу, призведе до дискваліфікації пропозиції. 
Будь ласка, надсилайте Вашу пропозицію безпосередньо за адресою, вказаною в розділі 
"Подача тендерної пропозиції" 2.6. цього ЗНП. 

 
Ваша пропозиція повинна складатися з наступного комплекту документів: 
 

- Технічної пропрозиції 
- Фінансової пропозиції 

mailto:usoltsev@unhcr.org
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2.4.1    Зміст ТЕХНІЧНОГО ПРОПОЗИЦІЇ 
  

ВАЖЛИВО:  
У Технічну пропозицію не слід включати інформацію про ціни. Невиконання цієї вимоги може 
стати причиною дискваліфікації. Технічна пропозиція повинна містити всю потрібну інформацію. 

 
Характеристики робіт та необхідні матеріали до кожного типу ремонту, наведені у Додатку А до 
цього документа (форма технічної пропозиції). Обсяг робіт наведені по кожного типу ремонту у 
Додатку C до цього документа (форма фінансової пропозиції). 
 
Ваша Технічна Пропозиція повинна складатися з ретельно заповненого Додатку А та 
документації, яка стисло і структуровано має включати в себе наступну інформацію (а також 
необхідну додаткову інформацію на ваш розсуд):  
 
Секція 1 – Обов’язкові вимоги 
 

a) Дата заснування компаії; 

b) Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами України або іншої 

визнаної країни; 

c) Спроможність надання будівельних послуг та матеріалів у місті Донецьку та 

Донецькій області; 

d) Дійсні Дозволи / Акредетації на проведення інженерно-будівельних будівельних 

робіт, виданих відповідними органами; 

e) Банківський документ, підтверджуючий наявность у підприємства діючого 

банківського рахунку в Україні, що здатний отримувати кошти в українських 

гривнях. 

f) Підтвердження  наявності податкового ідентифікаційного номеру та свідоцтво 

платника  податків,  видані відповідним державним органом в Україні або за її 

межами; 

g) Документи, що підтверджують фінансову спроможність: перевірені аудитом 

баланси/Звіт про фінансові результати, прибуток компанії, плинність кадрів 

компанії, деталі будь-яких непогашених вимог чи судових процесів щодо компанії;  

h) Підтвердження та згода про надання гарантії якості на один (1) рік на виконані 

роботи; 

i) Підтвердження здатності виконувати роботи - за запитом - з будівельним 

матеріалами, що частково або повністю постачаються УВКБ ООН; 

j) Будь-яка інша інформація, яка розкриває та підтверджує вашу надіність, 

фінансовий та управлінський потенціал надавати запитувані послуги. 

 

Загальні умови Договорів УВКБ ООН на цивільні роботи. У Технічній пропозиції необхідно 

зазначити, що ви визнаєте Загальні умови Договорів на цивільні роботи УВКБ ООН, для чого 

слід підписати Додаток D (кожну сторінку). 

 

Норми поведінки постачальника ООН, ваша технічна пропозиція повинна містити ваше 

підтвердження, для чого слід підписати Додатку F (кожну сторінку). 
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Порядок заповнення звітних податкових документів (для учасників, що мають статус платника 

ПДВ в Україні). У Технічній пропозиції необхідно зазначити, що ви приймаєте порядок 

заповнення звітних податкових документів, для чого слід підписати Додаток Е; 

 

Секція 2 – Загальні вимоги 

 

Будь-які зауваження чи пропозиції щодо Технічної пропозиції Додаток А, а також детальний опис 

роботи згідно специфікації та інші додатки. Підписаний Додаток А є згодою з об'ємом робіт. 

 

Документація щодо можливостей компанії: 

 

a) Перелік основних угод (ключових клієнтів), укладених Компанією у якості 

підрядника або субпідрядника з посиланнями; 

b) Кількість та опис подібних та успішно завершених проектів; 

c) Часові рамки (кількість днів), потрібних для завершення одного ремонту 

середньої важкості одного будинку, і часові рамки, необхідні для завершення 

одного ремонту складної важкості одного будинку згідно з технічною 

специфікацією до лота 1 та лота 2; 

d) Підтвердження спроможності забезпечити відповідні вантажні перевезення, 

навантаження та вивантаження будівельних матеріалів, що частково або 

повністю постачаються УВКБ ООН; 

e) Перелік обладнання, що є у володінні, оренді, або на придбання якого вже 

підписані контракти купівлі-продажу на період втілення проекту; 

f) Підтвердження спроможності забезпечити безпечне та належне зберігання 

будівельних матеріалів, наданих УВКБ ООН. 

 

Детальна методологія та опис контролю якості матеріалів та робіт повинні 

включати: 

 

a) Підписаний та скріплений печаткою Додаток А, є підтвердженням відповідністі 

будівельних матеріалів стандартам якості та вказаним у додатку специфікаціям; 

b) Підтвердження спроможності проводити кваліфіковану оцінку ушкоджень; 

c) Спроможність забезпечити внутрішній контроль, який забезпечує, що матеріали 

та ремонтні роботи наданні/виконані виключно відповідно до оцінки пошкоджень 

та затвердження УВКБ ООН; 

d) Спроможність здати відремонтований об’єкт згідно з графіком роботи, 

погодженим окремо УВКБ ООН; 

e) Спроможність покрити всі витрати, пов’язані з ресурсами, необхідними для 

надання матеріалів та послуг, включаючи, але не обмежуючись, водою, 

електроенергією тощо, експлуатацію обладнання, інструментів та машин; 

f) Спроможність своєчасної оплати усім субпідрядникам, при умові що УВКБ ООН 

проводить оплату лише після завершення робіт; 

g) Спроможність своєчасно та точно підготувати кошторис витрат (як на роботи, так 

і на матеріали), використовуючи спеціально визначене програмне забезпечення, 

офіційно визнане в Україні або в країні реєстрації учасника; 

h) Спроможність надання УВКБ ООН звіти щотижня та за запитом в найкоротші 

терміни. 
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i) Надання персоналу УВКБ ООН доступу до будівельного майданчика та місця 

зберігання будівельних матеріалів для цього проекту; 

j) Резюме ключових співробітників компанії, що будуть залучені в реалізації 

проекту; 

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); 

 
 

2.4.3  Зміст ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
  

Ваша окрема Фінансова пропозиція повинна містити загальну пропозицію в одній 
валюті: в гривні або в доларах США.  
 
Фінансова пропозиція повинна охоплювати всі послуги, які мають бути надані для 
виконання ремонтів (ціна “все включено”), транспортування, вантажно-розвантажувальні 
роботи на будівельному майданчику, оцінку ушкоджень та інше. 
 
Фінансова пропозиція має містити наступну інформацію: 
 

a) Ретельно заповнену форму Додатку B, а також 
b) Деталізований кошторис робіт із зазначенням цін (виконана у довільній формі 

учасника залежно від програмного комплексу, що використовується, але за умови 
використання затверджених в Україні або за її межами програмних комплексів 
формування кошторису: АВК, ІВК, тощо).  

 
Фінансова пропозиція має бути представлена відповідно до Форми Фінансової пропозиції 
(Додаток B). Тендерні пропозиції, цінова структура яких є відмінною, можуть бути 
відхилені. 
 
УВКБ звільняється від усіх прямих податків і митних зборів. З зв'язку з цим, ціна повинна 
бути вказана без ПДВ, але сума ПДВ повинна бути чітко вказана окремо, як зазначено у 
Додатку B. 
 
Ви маєте забезпечити чинність своєї пропозиції протягом 90 календарних днів від 
останнього дня терміну для подання. УВКБ ООН докладатиме всіх зусиль для того, щоб 
вибрати компанію протягом цього періоду.  
 
Стандартні умови оплати УВКБ передбачають оплату протягом 30 календарних днів 
після задовільного виконання завдання/частини завдання та отримання належно 
оформлених документів. 
 
Платежі за рамковою угодою здійснюватимуться ТІЛЬКИ на банківський рахунок в 
Україні. До етапу оцінювання будуть допущені лише компанії з операційним 
банківським рахунком в Україні. 
 
Витрати на підготовку тендерної пропозиції та проведення переговорів по договору, 
включно з будь-якими поїздками, пов'язаними з цим, не підлягають відшкодуванню і не 
можуть бути включені до прямих витрат на виконання завдання. 

 
2.5 ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 

Кожна пропозиція буде розглянута окремо та незалежно. Учасники торгів подають повну 
пропозицію для участі та використання всіх наданих форм та контрольних списків. 
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Посилання на попередні або поточні пропозиції не розглядаються. Укладення 
попереднього контракту з УВКБ ООН само по собі не розглядатиметься як преференція 
чи гарантія для ухвалення майбутніх клопотань з тієї ж теми. Угода буде укладена з 
постачальником (-ми), який отримав найвищий бал за загальними комбінованими 
технічними та фінансовими показниками. 

 
 
2.5.1  Реєстрація постачальників  

Кваліфіковані постачальники будуть додані до Бази даних постачальників після вивчення 
їхньої придатності на основі поданих ними Реєстраційних Форм Постачальників та 
супровідних документів. Вивчення передбачає врахування декількох факторів, таких як: 

• фінансовий стан;  
• основна діяльність та профільна діяльність; 
• попередні досягнення; 
• обсяги контрактів  

2.5.2 Технічна і фінансова оцінка 
 
 Для вибору переможця у тендері за цим проектом, УВКБ встановило критерії оцінки, 
якими регулюється вибір отриманих пропозицій. Оцінка проводиться на технічній і 
фінансовій основі згідно з бальної системи. Фінальний бал пропозиції буде складатися з 
суми балів технічної та финансової пропозицій. Відсотковий розподіл ваги Технічної та 
Фінінсова частин - 60%/40% 

 
Технічна пропозиція оцінюватиметься з використанням, зокрема, наступних критеріїв і 
розподілу відсотків: 60% від загальної оцінки 1000 балів. 
 
Технічне оцінювання буде проводитись за бальною системою, крім того, встановлено 
обов'язкові вимоги для учасників тендеру які оцінюватимуться за принципом ТАК/НІ, 
пропозиції, які не відповідають обов’язковим вимогам не будуть допущені до 
подальшого оцінювання. У разі якщо хоч одна обов’язкова вимога не виконана, 
пропозиція буде відхилена від подальшого оцінювання. Неповна інформація або 
відсутність підтверджуючих документів стосовно будь якої з обов’язкових вимог 
може стати причиною визнання невиконання вимоги. 
 

# КРИТЕРІЇ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ 

Відповідність 

вимогам та 

максимально 

можливий бал 

1 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ (Розділ 1 RFP 2020-04) 

1.1  Дата заснування компанії як мінімум за рік до закінчення 

тендеру. 
ТАК/НІ 

1.2   Учасник торгів підтвердив можливость надання будівельних 
послуг і матеріалів в місті Донецьку та Донецькій області. 

ТАК/НІ 

1.3 Компанія має банківський рахунок в Україні, здатний приймати 
грошові кошти в гривні. 

ТАК/НІ 

1.4 Компанія зареєстрована у відповідній податковій службі. ТАК/НІ 

1.5   Учасник торгів надав бухгалтерську звітність компанії, мінімум 
за 1 рік, що пройшла аудиторську перевірку. 

ТАК/НІ 

1.6  Загальні умови договорів УВКБ ООН на цивільні роботи та 

Кодекс поведінки постачальників ООН прийняті та всі сторінки 

документів підписані (Додатки D та F) 

ТАК/НІ 



 

 8 

 
 
Також встановлено мінімальний прохідний бал для Технічної пропозиції – 500 
технічних балів; якщо пропозиція отримала меньш ніж мінімальний прохідний бал, 
вона буде вважатися такою, що не є технічно сумісною та буде відхилена від 
подальшої оцінки. 

1.7   Учасник торгів підтвердив та надав згоду на надання 1 (одного) 

року гарантії якості виконаних робіт. 
ТАК/НІ 

1.8   Учасник торгів підтвердив можливість виконання робіт - за 
запитом - з використанням будівельних матеріалів, частково або 
повністю наданих УВКБ ООН. 

ТАК/НІ 

2 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (Розділ 2 до RFP/2020-04) 

a) Виробнича потужність підприємства 

2.1 Кількість і опис аналогічних будівельних проектів, які були 
задовільно і в значній мірі завершені. 

15  балів 

2.2  Кількість основних контрактів (тобто ключових замовників), 
укладених учасником торгів в якості підрядника або субпідрядника, 
та рекомендації; 

15  балів 

2.3  Кількість днів, необхідних для виконання одного середнього 
ремонту одного будинку (на підставі технічних спеціфікацій лота 1) 

100  балів 

2.4  Кількість днів, необхідних для виконання одного важкого 
ремонту одного будинку  (на підставі технічних спеціфікацій лота 2) 

100  балів 

2.5  Спроможність  забезпечити належне транспортування, 
навантаження і розвантаження будівельних матеріалів, що частково 
або повністю поставляються УВКБ. 

50  балів 

2.6  Наявність всіх необхідних будівельних інструментів і механізмів, 
необхідних для реалізації проекту 

100  балів 

2.7   Спроможність забезпечити безпечне і належне зберігання 
наданих УВКБ ООН будівельних матеріалів, якщо такі є. 

100  балів 

b) Детальна методологія та контроль якості матеріалів та робіт 

2.8   Спроможність  проводити кваліфіковану оцінку ушкоджень 50  балів 

2.9   Спроможність  забезпечувати внутрішній контроль, який 
гарантує, що матеріали та ремонтні роботи надаються виключно 
відповідно до оцінки ушкоджень та схвалені УВКБ ООН. 

50  балів 

2.10    Спроможність  здати відремонтований об’єкт згідно з 
графіком, погодженим окремо УВКБ ООН. 

50  балів 

2.11   Спроможність покривати всі витрати, пов'язані з ресурсами, 
необхідними для надання матеріалів та послуг, включаючи, в тому 
числі, воду, електрику тощо, експлуатаційне обладнання, 
інструменти, техника та інше обладнання. 

20  балів 

2.12   Спроможність своєчасно оплачувати послуги всіх 
субпідрядників навіть якщо УВКБ ООН здійснює оплату тільки після 
здачі виконаних робіт. 

100  балів 

2.13  Спроможність своєчасно та точно підготувати кошторис витрат 
(як на роботи, так і на матеріали), використовуючи спеціалізоване 
програмне забезпечення, офіційно визнане в Україні або іншій 
країні. 

100  балів 

2.14  Спроможність подавати звіти УВКБ ООН на щотижневій основі 
та в найкоротші терміни за запитом. 

50  балів 

2.15  Можливість надання співробітникам УВКБ ООН доступу до 
будівельного майданчика та до місця зберігання будівельних 
матеріалів, використовуваних для цього проекту. 

50  балів 

 2.16  Кваліфікація персоналу, який буде задіяний у проекті 50  балів 

МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВИЙ ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ: 1,000 балів 

Mінімальний прохідний бал (50%) від загального: 500 балів 
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Примітка: загальний бал за Технічною пропозицією розраховуватимуться за наступною 
формулою: [набрана кількість балів] х [0,06 (Технічний компонент 60%)] = загальний бал 
за Технічною пропозицією. 

Фінансова пропозиція буде розглянута лише у тому випадку, якщо технічна пропозиція 
набере мінімальний прохідний бал або більше. 
 
За Фінансовою пропозицією застосовуватиметься такий розподіл відсотків: 40% 
загальної кількості балів. 
 
Фінансова пропозиція буде оцінюватися з використанням наступної формули: 
 
Максимальна кількість балів (40) буде присвоєна найнижчій ціновій пропозиції, за 
результатами порівняння з іншими фірмами. Всім іншим ціновим пропозиціям буде 
присвоєно бали у зворотній пропорції до найнижчої ціни; за формулою [40 (загальний 
Ціновий компонент 40%)] х [найнижча сума у дол. США] / [інша сума у дол. США] = 
кількість балів за Ціновим компонентом постачальника.  

 
Лише для цілей оцінки, пропозиції, надані у валюті, окрім доларів США, будуть 
конвертовані у долари США за обмінним курсом Організації Об'єднаних Націй, що діяв 
на дату подання матеріалів. 
 
Роз'яснення пропозицій: 
Для надання допомоги у розгляді, оцінці та порівнянні пропозицій УВКБ ООН може на 
власний розсуд звернутися до Учасника торгів за роз'ясненнями щодо змісту пропозиції. 
Запит на роз'яснення та відповідь мають бути у письмовому вигляді та їх надання не має 
ніяк впливати на ціну чи суть пропозиції. 

 
2.6  ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ: 
 

Тендерні пропозиції повинні бути оформлені на офіційному фірмовому бланку, який чітко 
ідентифікує вашу компанію.  
 
Пропозиції слід подавати електронною поштою, при цьому всі додатки (Додаток А, 
Додаток В) повинні надаватися у PDF та Ексель форматі, (Додаток С, Додаток D, Додаток 
Е, Додаток F) повинні надаватися у форматі PDF, завірені підписом та печаткою 
підприємства (на додаток, можливо надсилання копій документів також у форматі Excel 
або в інших форматах). 
 
Технічна та Фінансова пропозиції повинні бути чітко відокремлені та надіслані 
окремими листами. Кожний лист чітко відокремлений на технічну та фінансову 
частину. 
 
Тендерна пропозиція повинна надсилатися електронною поштою ТІЛЬКИ на 
наступну адресу: UNHCR-UKR-tendercommittee@unhcr.org 
 
Або, участники можуть подати свої пропозиції на паперовому носії, у конверті, на якому 

чітко вказана назва тендера, його номер та адреса що вказана нижче: 
 
КОМІТЕТУ ПО ВІДКРИТТЮ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
RFP / 2020-04 
Представництво УВКБ ООН в Україні 
вул. Лаврська, 16, Київ 
 
Kонверт повинен містити два внутрішніх конверти, як описано нижче. 

mailto:UNHCR-UKR-tendercommittee@unhcr.org
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В обох внутрішніх конвертах вказуються назва та адреса вашої компанії. Перший 

внутрішній конверт має бути позначений "Технічна пропозиція" та містить повний 
технічний компонент вашої пропозиції. 

 
У разі надсилання паперових копій, Фінансову пропозицію у форматі Excel 

необхідно підписати та скріпити печаткою. 
 
Паперові пропозиції повинні бути розміщені у тендерній коробці, яка знаходиться 

у приймальні УВКБ ООН за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16. 
 
Пропозиції на паперовій основі, подані будь-яким іншим чином, не приймаються. 
 

ВАЖЛИВО:  
Технічну та Фінансову пропозиції необхідно надіслати в окремих документах. Невиконання цієї 
вимоги може призвести до дискваліфікації.  

 
Кінцевий термін подання: 04.09.2020, 23:59 год. за східноєвропейським часом. 

 

ВАЖЛИВО:  
Пропозиція, отримана після зазначеної вище дати або надіслана на іншу адресу УВКБ ООН, 
може бути відхилена. УВКБ ООН може на власний розгляд продовжити термін подання 
тендерних пропозицій, повідомивши про це можливих учасників тендеру одночасно.  

 
Учасник самойстійно повинен перевірити, що всі електронно-поштові повідомлення 
отримані належним чином у встановлений строк. Прохання прийняти до уваги, що 
правила листування електронною поштою, прийняті УВКБ ООН, обмежують розмір 
додатків максимум 10 мегабайтами, тому може з’явитися необхідність надсилання 
всього пакету документів кількома електронно-поштовими повідомленнями. 

 
Будь ласка, зазначте у полі теми повідомлення наступне:  
- RFP 2020-04 
- назву своєї фірми з назвою додатку; 
- кількість надісланих повідомлень (наприклад: 1/3, 2/3, 3/4). 
 
УВКБ ООН не несе відповідальність за пошук або забезпечення отримання інформації, 
не зазначеної у тендерній пропозиції. Відповідним чином, щоб забезпечити наявність 
достатньої інформації, учасник тендеру повинен надати у складі пропозиції описові 
матеріали, накшталт витяги, описи та іншу необхідну інформацію, котра, на його думку, 
посилить повноту його пропозиції. 
 

ВАЖЛИВО: 
Фінансова пропозиція буде відкрита для оцінки тільки за умови, що технічна частина пропозиції 
постачальника пройшла перевірку і визнана УВКБ ООН як така, що відповідає технічним 
характеристикам. 

 
2.7 ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

УВКБ ООН може на власний розсуд збільшити або зменшити запропонований обсяг 
замовлення послуг, укладаючи Угоду, і не розраховує на зміну запропонованих розцінок. 
Будь-яке таке збільшення чи зменшення терміну дії Угоди обговорюватиметься з 
переможцем тендеру під час остаточного оформлення Замовлень на надання послуг. 

 
УВКБ ООН може на власний розсуд продовжити термін подання тендерних пропозицій, 
письмово повідомивши про це всіх можливих постачальників. Продовження терміну 
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може супроводжувати внесення змін у документи про запрошення до участі у тендері, 
підготовлені УВКБ ООН за його власною ініціативою чи у відповідь на запит про 
роз’яснення, надісланий потенційним постачальником. 

 
Зверніть, будь ласка, увагу на те, що УВКБ ООН не зобов’язане обрати будь-яку з 
компаній, які подають тендерні пропозиції, й у жодний спосіб не бере зобов’язання щодо 
вибору компанії, яка пропонує найнижчу ціну. Крім того, Угода буде укладена з 
учасником, пропозиція якого вважатиметься такою, що найбільш відповідає потребам, а 
також загальним принципам УВКБ ООН, зокрема економії та ефективності й найкращого 
співвідношення ціни і якості. 

 
2.8 ВАЛЮТА І УМОВИ ОПЛАТИ  
 

Замовлення на виконання за Рамковою угодою, укладеною за результатів цього тендеру, 
буде оформлено у національній валюті України – гривня. Оплата здійснюватиметься 
згідно із Загальними умовами договорів УВКБ ООН на цивільні роботи, у валюті, 
вказаною у відповідному Замовленню на виконання. Платежі ініціюватимуться тільки 
після підтвердження з боку УВКБ ООН успішного виконання робіт згідно умов Рамкової 
угоди. 

 
2.9 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНТРАКТІВ УВКБ ООН НА НАДАННЯ ПОСЛУГ 
 

Зверніть, будь ласка, увагу на те, що Загальні умови договорів УВКБ ООН на цивільні 
роботи (Додаток D) будуть суворо дотримуватися в цілях усіх майбутніх контрактів. 
Учасник тендеру повинен підтвердити погодження з цими умовами та положеннями 
письмово. 
 

 
Анатолій Щербина, Фахівець з питань закупівель  

 
Представництво УВКБ ООН в Україні 


