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ДАТА: 28.09.2020 

 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: No. RFQ 2020-141 

закупівлю рубероїду, коника покрівельного, 

цвяхів та піни монтажної 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: до 14:00 

05/10/2020 

 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14 
грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю ООН, просить надати Вашу цінову пропозицію 
на закупівлю рубероїду, коника покрівельного, цвяхів та піни монтажної, більш детально 
специфікованого у ДОДАТКУ А до цього документу. 

 
1. ВИМОГИ: 
 
Товари: 
 
- Кількість: 4 категорії товарів відповідно до Додатку А, що у вкладенні. В першу 

чергу розглядатимуться пропозиції, які покривають всі позиції. В разі, якщо учасники не 
будуть здатні покрити замовлення повністю, пропозиції розглядатимуться попозиційно.  

- Місце доставки: Київська область, Бориспільський район, с. Велика Олександрівка, 
вул. Київський шлях, 121 

- Умови доставки – Інкотермс DAP. 
- Товари мають бути поставлені не пізніше 14 календарних днів після отримання 

замовлення на покупку (РО). 
 
Детальну специфікацію товарів ви зможете знайти у Додатку А (специфікація). 
 
Наведіть, будь ласка, в своїй пропозиції наступну інформацію (без урахування ПДВ): 
  
- Валюта: гривня; 
- Вартість доставки вказаних товарів до зазначеного місця; 
- Додаткові витрати, якщо наявні; 
- Загальна вартість товарів/послуг; 
- Строки надання послуг; 
- Детальна специфікація запропонованих товарів; 
- Сертифікати якості та паспорти товарів. 
 
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). 

  

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 

 



 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                    

  

   

Учасникам тендеру пропонується подавати запити на роз’яснення щодо цього ЗЦП 

електронною поштою на адресу Святослава Савчука, Фахівця з питань забезпечення 

житлом,  savchuk@unhcr.org. Кінцевий термін отримання запитань – 15:00 год. за 

східноєвропейським часом 01.10.2020 р.   

 

Ми були би вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 14:00 05/10/2020 

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. 

 

Укажіть, будь ласка, у темі листа: 

 

- RFQ 2020-141; 

- Назва Вашої компанії; 

- 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. 

 

У ДОДАТКУ B подані Загальні умови контрактів УВКБ ООН на постачання товарів станом 

на 2010 р. Вам слід чітко зазначити у своїй пропозиції, чи погоджуєтесь Ви з ними, 

підписавши останню сторінку. 

 

У ДОДАТКУ Е поданий Кодекс поведінки постачальника ООН. Вам слід чітко зазначити у 

своїй пропозиції, чи погоджуєтесь Ви з ними, підписавши останню сторінку. 

 

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.  

 

 

 

 

Юлія Найда, 

Спеціаліст з питань закупівель 

Представництво УВКБ ООН в Україні  
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