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Дата: 21.08.2020 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ:  No. RFQ/2020-132 
                 на виконання проекту - Надання психологічної та соціальної допомоги    
                                    дітям, які постраждали від збройного конфлікту. 
ВІДПОВІДІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО: 03.09.2020 14:00 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ 

 
 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН),що було 
засновано 14 грудня 1950 Генеральною Асамблеєю ООН, просить надати Вашу 
цінову пропозицію на на виконання проекту - «Надання психологічної та соціальної 
допомоги дітям, які постраждали від збройного конфлікту». 
1.ВИМОГИ 

 
 
 

Просимо звернути увагу, що обов’язковою умовою прийняття пропозиції є 
відвідування приміщення, яке потребує ремонту, ПЕРЕД поданням вашою 
компанією фінальної цінової пропозиції для уникнення в майбутньому можливих 
ситуацій зі збільшенням кошторису у разі виявлення додаткового об’єму робіт під 
час проведення ремонтних робіт. 
 
Для погодження часу та дати відвідування місця, будь ласка, надішліть ваш запит 
на адресу Kukharen@unhcr.org не пізніше 11:00 години 27.08.2020. 

     
   Роботи: 
   Детальний обсяг робіт та умов щодо їх виконання наведено в Додатку А до цього    
запиту на цінову пропозицію 

 
Наведіть, будь ласка, в своїй пропозиції наступну інформацію: 
 
- Валюта: гривня (без урахування ПДВ); 
- Дозвільні документи, які підтверджують можливість виконання 

ремонтних/будівельних робіт; 
- Учасник має чітко зазначити строки виконання робіт у календарних днях у 

Додатку А та в окремому документі довільної форми. Очікується, що будуть 
виділені окремі блоки робіт із відповідними термінами виконання.  На вимогу 
УВКБ ООН Учасник має надавати звітність щодо виконання робіт; 

- Сертифікати на всі матеріали/обладнання, які будуть використовуватись у 
процесі виконання ремонтних робіт. За всі використані матеріали й виконані 
роботи несе Учасник; 

- Вартість усіх матеріалів та робіт відповідно до Додатку А (будь ласка, 
використовуйте форму Додатку А для подання Вашої пропозиції); 



 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                    
     

- Уся кошторисна документація повинна бути розроблена за умови використання 
затверджених в Україні програмних комплексів формування кошторису (АВК, 
ІВК, тощо) та згідно чинного законодавства України; 

- Всі виконані роботи мають підпадати під щонайменше 1-річну гарантію;   
- Підписаний Додаток В; 
- Заповнений та підписаний Додаток С. 
 
Зверніть, будь ласка, увагу, 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 03.09.2020 – 14:00 
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 [15] мегабайтами, 
тому для відправки всього пакету документів може знадобитися декілька 
повідомлень. 
 
Укажіть, будь ласка, у темі листа: 
- RFQ 2020-132; 
- Назву підприємства; 
- Кількість відправлених повідомлень (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.  
До цінової пропозиції прохання додати три рекомендаційні листи з  попередніх трьох 
обїектів з відгуком від работодавців. 
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.  
                                                          Марина Весніна,  
                                         Старший помічник з питань закупівель  

Представництво УВКБ ООН в Україні 
 


