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ДАТА: 03.08.2021 
 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: No. UKRSL / RFQ / 2021-115 
НА ЗАКУПІВЛЮ ТА ПОСТАЧАННЯ ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ФАПів ТА АМБУЛАТОРІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: до 11:59 PM 16.08.2021 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14 
грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю ООН, просить надати Вашу цінову пропозицію 
на закупівлю обладнання, зона, 0-5 км., більш детально специфікованого у ДОДАТКУ А до 
цього документу. 

 
1. ВИМОГИ: 
 
Товари: 
 
- Кількість: відповідно до Додатку А,  у вкладенні.  
- Місце доставки: Сєвєродонецьк, МЖК Мрія, 2 
- Умови доставки – Інкотермс DAP. 
- Товари мають бути поставлені не пізніше 14 календарних днів після отримання 

замовлення на закупівлю (РО). 
 
Детальну специфікацію товарів ви зможете знайти у Додатку А. 
 
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). 

 
Наступні додатки є невід'ємною частиною цього запиту на пропозицію пропозицій: 
 
Додаток А: Цінова пропозиція 
Додаток В: Загальні умови УВКБ ООН щодо контрактів на надання товарів та послуг - 

(версія 2018) 
Додаток С: Форма реєстрації постачальника повинна бути заповнена, якщо ви не 

подавали її раніше. 
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ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 
 
Учасникам тендеру пропонується подавати запити на роз’яснення щодо цього ЗЦП 
електронною поштою на адресу Марини Весніної, фахівниці з питань закупівель,  
vesninam@unhcr.org. Кінцевий термін отримання запитань – 23:59 за 
східноєвропейським часом 10/08/2021.   

 
Ми були би вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 11:59 PM 16.08.2021 

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: 
 
- UKRSL / RFQ / 2021-115; 
- 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. 

ПІЗНЕ ПОДАННЯ ТЕНДІВ: 
Пропозиції, отримані після закінчення граничного строку подання заявок та пропозицій, 

переданих будь-яким іншим способом, окрім зазначених вище, не розглядаються. 
 
РЕЄСТРАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА: 
Кваліфіковані постачальники будуть додані до бази даних постачальників після перевірки 

придатності на основі поданої форми реєстрації постачальника та супровідних документів. 
Розслідування включає врахування кількох факторів, таких як: фінансовий стан, основний 
бізнес, послужний список та контрактна спроможність. 

 
Пізніше за цим буде проведена оцінка роботи як постачальника, наприклад: 
• Випадкове / періодичне тестування товарів / послуг постачальника, 
• Можливість швидко реагувати на потреби Агентства, 
• Своєчасна доставка, 
ПРИЙНЯТТЯ ПРОТЕКТІВ:  
УВКБ ООН залишає за собою право прийняти повністю або частково вашу заявку. 

Інформація, надана учасником торгів, буде основою для остаточного замовлення (-ів) на 
придбання. 

 
УВКБ ООН може на власний розсуд збільшувати або зменшувати пропоновану кількість 

канцтоварів під час укладання контракту і не очікує значних змін у поданій ставці. Будь-яке 
таке збільшення або зменшення контракту буде узгоджено з переможцем торгів як частина 
завершення Замовлення на закупівлю товарів. 

 
Зверніть увагу, що УВКБ ООН не зобов'язане відбирати жодну з фірм, що подають 

заявки, і жодним чином не зобов'язує себе вибрати фірму, яка пропонує найнижчу ціну. 
Крім того, контракт буде присуджений заявці, яка вважається найбільш відповідною до 
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потреб, а також відповідно до загальних принципів УВКБ ООН, включаючи економію та 
ефективність та найкраще співвідношення ціни та якості. 

 
 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УВКБ ООН ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ (версія 2018) 
Зверніть увагу, що ці умови (додані до цього запиту) будуть суворо дотримуватися для 

будь-якого майбутнього контракту. 
 
Щиро дякуємо Вам за увагу.  
 
 
 
 

Марина Весніна, 
Фахівниця з питань закупівель 

Представництво УВКБ ООН в Україні  
 


