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ДАТА: 24.09.2021 

 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: No. UKRKI/RFQ 2021-127 

НА ЗАКУПІВЛЮ ТА ПОСТАЧАННЯ ГЕЛЕВИХ АКУМУЛЯТОРІВ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 

УВКБ ООН 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: до 23:59 за київським часом 

08/10/2021 

 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні пропонує 

кваліфікованим постачальникам, зареєстрованим урядом України, зробити тверді 

пропозиції щодо одноразової закупівлі та постачання гелевих акумуляторів для 

автомобілів УВКБ ООН, як зазначеного нижче у цьому Запиті на цінову пропозицію (ЗЦП). 

 

Цей документ жодним чином не слід розглядати як пропозицію укласти договір з Вашою 

компанією. 

 

1. ОБСЯГ ВИМОГ: 

 

УВКБ ООН просить зробити пропозицію щодо постачання акумуляторів згідно наступних 

параметрів: 

 

Тип:  гелевий акумулятор (для Toyota Land Cruiser 200) 
Напруга:    12 В 
Ємність батареї:  50 Аг 
Струм холодної прокрутки: 815 А 
Технологія:   ORBITAL AGM 
 
Орієнтовні розміри: 
 Висота  200 мм 
 Довжина  254 мм 
 Ширина  175 мм 
 
Розташування клем як на зображенні: 
 
Кількість: 
 Полярність Ліва: 6 шт 
 Полярність Права: 7 шт 
 
Доставка: 
DAP Слов’янськ, вул. Козацька, 57 
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Наступні додатки є невід'ємною частиною цього запиту на пропозицію пропозицій: 

 

Додаток B: Загальні умови УВКБ ООН - закупівля товарів; 

Додаток С: Форма реєстрації постачальника УВКБ ООН; 

Додаток D: Процедури документування податкової звітності (для компаній, що 

мають статус платника ПДВ), українська; 

Додаток Е: Кодекс поведінки постачальників ООН; 

 

Особливі інструкції: 

 

- Будь ласка, надайте технічні характеристики та фотозображення акумулятора, що 

пропонується; 

- Вартість повинна включати вартість товарів та транспортування до зазначеного 

місця доставки. 

- Постачальник повинен перевірити товари перед відправкою до УВКБ ООН; 

- Для всіх товарів, які підпадають під обов’язкову сертифікацію, слід надати 

сертифікати якості; 

- Усі товари повинні бути нові та мати максимальний гарантійний термін відповідний 

до кожної категорії товару; 

- Усі відхилені товари повинні бути замінені постачальником без витрат з боку УВКБ 

ООН; 

- Показана кількість може збільшуватися або зменшуватися, хоча, як очікується, у 

незначній мірі. 

 

2. ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ: 

 

Усі заявки будуть оцінюватися на основі відповідності встановленим вимогам УВКБ ООН 

та умовам доставки, ціні та перевірці поданих зразків. 

 

 

Критерії відповідності / не відповідності: 

 

• Компанія повинна бути юридично зареєстрована урядом України; 

• Компанія повинна запропонувати товар відповідно до технічної специфікації та 

умови поставки. 

• Компанія повинна надати належним чином підписану та завірену печаткою копію 

фінансової пропозиції. 

• Компанія повинна заповнити, підписати та поставити печатку у формі реєстрації 

постачальників, Додаток С, якщо вони не зареєстровані в базі даних постачальників 

УВКБ ООН. 

 

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). 
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3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОПОЗИЦІЇ: 

 

• Учасники повинні подати всі свої запити щодо цього запиту на цінову пропозицію 

електронною поштою відділу закупівель, за адресою ukrkipro@unhcr.org. Кінцевий 

термін отримання запитань – 12:00 год. за східноєвропейським часом 05.10.2021 р. УВКБ 

ООН може на свій розсуд скопіювати будь-яку відповідь на конкретне запитання всім 

іншим запрошеним учасникам.  

• МОВА: Пропозиції повинні бути підготовлені українською або англійською мовами. 

• ВАЛЮТА: Ваша ціна повинна бути в гривнях. 

• ЦІНИ: вартість одиниці товару повинна бути вказана без ПДВ, і вона повинна мати 

ціну «все включено». 

 

4. ВАША ПРОПОЗИЦІЯ: 

 

У рамках вашої пропозиції слід подати наступне: 

 

• Офіційний документ (документи) про реєстрацію урядом Вашої країни з 

зазначенням року заснування; 

• Офіційні документи для реєстрації зі свідоцтвом платника ПДВ; 

• Заповнені, підписані та завірені печаткою Додаток В, Додаток С та Додаток Е; 

• Повна технічна специфікація та фотозображення товару, що пропнується. 

 

У разі подання всього вищезазначеного після дати закриття 08.10.2021, 23:59 EET ваша 

пропозиція може бути дискваліфікована.  

 

 

5. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗРАЗКІВ: 

 

Тендерні пропозиції повинні подаватися наступним чином: електронною поштою у 

форматі PDF + Word/Excel електронною поштою на адресу  

ukrkirfq@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 2021-127; 

- Назва Вашої компанії; 

- Кількість відправлених повідомлень (наприклад, 1/2, 2/2) 

 

Усі заявки повинні бути отримані не пізніше 08.10.2021, 23:59 EET або раніше. 

 

Примітка: Можливо, буде заплановано візит до Вашої компанії для ознайомлення зі 

зразками товарів. 

 

ПІЗНЄ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: Пропозиції, що надійшли після закінчення строку 

подання пропозицій, можуть не розглядатися. 

mailto:ukrkipro@unhcr.org
mailto:ukrkirfq@unhcr.org
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ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ: УВКБ ООН залишає за собою право прийняти Вашу заявку 

повністю або частково.  

 

ДІЙСНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ: Ваша пропозиція повинна бути дійсною протягом 30 днів з 

моменту подання. УВКБ ООН докладе максимум зусиль, щоб вибрати постачальника 

протягом цього періоду. 

 

ОПЛАТА: Оплата буде здійснена протягом 30 днів з моменту отримання оригіналу 

рахунку в офісі УВКБ ООН у м. Києві після задовільного виконання послуг. УВКБ ООН не 

зобов'язується здійснювати попередню оплату. 

 

Щиро дякуємо Вам за увагу.  

 

 

 

 

Анатолій Щербина, 

Фахівець з питань закупівель 

Представництво УВКБ ООН в Україні  
 


