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ДАТА : 12.08. 2021
ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: No. UKRSL / RFQ / 2021-118
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПРОЕКТУ: Ремонт приміщень колишньої сільради с.
Комишне для створення Соціального простору.

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: до 11:59 PM 26.08.2021
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14
грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю ООН, просить надати Вашу цінову
пропозицію на надання послуг на : Ремонт приміщень колишньої сільради с. Комишне
для створення Соціального простору.
Деталі щодо завдання зазначено у цьому Запиті на цінову пропозицію (ЗЦП).
1. ВИМОГИ:
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/ робіт з установки : наявність - працевлаштованих
кваліфікованих / сертифікованих фахівців за всіма видами робіт;- та
матеріально-технічної бази, також і інформацію про договори, на виконання
аналогічних робіт (не менше 3)
- Учасник має чітко зазначити строки виконання робіт у календарних днях. На
вимогу УВКБ ООН Учасник має надавати звітність, щодо виконання робіт
подібних робіт раніше (відгуки);
- Надавати
сертифікати
на
всі
матеріали/обладнання,
які
будуть
використовуватись у процесі виконання ремонтних робіт. За всі використані
матеріали й виконані роботи та придбане обладнання відповідальність несе
Учасник;
- Вартість усіх матеріалів та робіт відповідно до Додатку А (будь ласка,
використовуйте форму Додатку А для подання Вашої пропозиції);
- Додати кошторисну документацію, яка повинна бути розроблена за умови
використання затверджених в Україні програмних комплексів формування
кошторису (АВК, ІВК, тощо) та згідно чинного законодавства України (види робіт
згідно з додатку А);
- Всі виконані роботи мають підпадати під щонайменше 3-річну гарантію;
- Підписаний Додаток В Загальні умови контрактів УВКБ ООН;

-

Заповнений та підписаний Додаток С.
Учасник погоджується з тим, що надана цінова пропозиція є повною й дозволяє
виконати зазначені роботи належним чином, враховуючи витратні матеріали,
вивезення сміття й т.п. В інакшому випадку, УВКБ ООН такі витрати не
відшкодовує.
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. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
Ми були би вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 23:59 26/08/2021
електронною поштою на адресу UNHCR-UKR-Procurement@unhcr.org
Якщо ви бажаєте уточнити технічну інформацію по об'єкту, будь ласка, надішліть ваш
запит на адресу vesninam@unhcr.org не пізніше 18:00 години 19/08/2021.
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 No. UKRSL / RFQ / 2021-118;
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
та/або послуг станом на 2021 р. 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.

Марина Весніна,
Фахівниця з питань закупівель
Представництво УВКБ ООН в Україні
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