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ДАТА: 22/01/2021 

ЗАПРОШЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ КОМПАНІЙ:  No. EOI 2021-01 

ПОСТАЧАННЯ НЕПРОДОВОЛЬЧІХ ТОВАРІВ ТА БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ УВКБ ООН У ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

(територія тимчасово не підконтрольна уряду України)  

ДАТА І ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 12/02/2021 – 23:59 год. 

за східноєвропейським часом 
 

 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14 
грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю ООН 1, має намір визначити компанії, які 
зацікавлені у постачанні непродовольчих товарів та будівельних матеріалів для 
гуманітарних програм УВКБ ООН у Донецькій області (територія тимчасово не 
підконтрольна уряду України). 
 
Цим документом УВКБ ООН запрошує компанії або їх уповноважені представництва 
повідомити про свою зацікавленість у постачанні вищезгаданих товарів. Компанії 
повинні ознайомитися з необхідними вимогами до реєстрації в УВКБ ООН, 
специфікацією товарів та інформацією про кваліфікацію. 
 
УВКБ ООН запрошує всі зацікавлені компанії уважно виконувати інструкції, описані 
нижче.  
 
1. ВИМОГИ 
 
Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні 
(далі за текстом - УВКБ ООН) запрошує компанії або їх уповноважені представництва 
повідомити про можливість постачання непродовольчих товарів та будівельних 
матеріалів на територіях Донецької області, що не контролюються урядом України. 
 

ВАЖЛИВО:  
Технічні характеристики послуг наведені у Додатку А до цього документа. 

 
Наполегливо рекомендується прочитати ретельно цей документ щодо пошуку 
зацікавлених компаній та додатки до нього.  
 
Примітка: цей документ та/або подання про виявлення зацікавленості ні в якому разі 
не слід розглядати, як пропозицію щодо укладання угоди на постачання.   
 
2.  ПРОЦЕС КВАЛІФІКАЦІЇ 
 
Компанії повинні повідомити про свою зацікавленість шляхом надання вказаних нижче 
документів: 

 
1. Опис компанії 
2. Реєстраційні, дозвільні та посвідчувальні документи 

 
1  Для отримання інформації про УВКБ ООН, будь ласка дивіться http://www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/
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3. Порядок заповнення документації щодо податкової звітності (для компаній, які 
мають статус платника ПДВ) 

4. Детальна інформація про товари / каталог товарів (форма технічної 
специфікації, Додаток А) 

5. Попередній досвід роботи з ООН (якщо такий є) 
 
Надання цін не вимагається на даному етапі. 
 
Витрати, пов’язані з поданням пропозиції на цей запит, повністю покривається 
компаніями. 
 
3. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 
 
Зацікавлені компанії або їх уповноважені представництва повинні надіслати необхідні 
кваліфікаційні документи у форматі PDF не пізніше 12.02.2021 р. до 23:59 за 
східноєвропейським часом ТІЛЬКИ на електронну пошту: UNHCR-UKR-
Procurement@unhcr.org.  
 
Отримання Вашої заявки, надісланої електронною поштою, буде підтверджено за 
допомогою автоматичної відповіді.  Ваша автоматична відповідь має бути датована 
до кінцевого терміну - 12 лютого 2021 року, 23:59 за східноєвропейським часом.  Ця 
автоматична відповідь є підтвердженням отримання вашого електронного листа 
стосовно цього запиту, вона не означає, що Вашу пропозицію було прийнято. У 
випадку, якщо за Вашим поданням електронною поштою не було сформовано 
автоматичну відповідь, будь ласка, зателефонуйте на головну Рецепцію за 
телефоном +38 (044) 288 9424 або 9710 для отримання допомоги. Перевірка 
належного отримання всіх електронних листів до настання кінцевого терміну - це 
Ваша відповідальність.  У випадку звернення по допомогу Ви несете відповідальність 
за забезпечення того, аби це було зроблено належним чином та в повному обсязі до 
настання кінцевого терміну.  УВКБ ООН не несе жодної відповідальності за будь-які 
затримки, спричинені проблемами мережі тощо. 
 
Прийміть, будь ласка, до уваги, що правила листування електронною поштою, 
прийняті УВКБ ООН, обмежують розмір додатків максимум 8 мегабайтами. 
 
Будь ласка, зазначте у полі теми повідомлення наступне:  

- EOI 2021-01 
- назву своєї компанії; 
- кількість надісланих повідомлень (наприклад: 1/3, 2/3, 3/3). 

 
Дякуємо за Вашу увагу до вимог та кваліфікаційного процесу УВКБ ООН. 
 
 
 

Анатолій Щербина, фахівець з питань закупівель 
Представництво УВКБ ООН в Україні 
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