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ДАТА: 18 травня 2022 року 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: № UKRKI /RFQ /2022-120 

З ОБЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОМОБІЛІВ 
 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 25 травня 2022 року, 18:00 за 
київським часом 

 

 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), створене 14 
грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю ООН 1 , просить надати Вашу цінову 
пропозицію з облаштування огорожі для стоянки автомобілів детально 
специфікованих у цьому запиті на цінову пропозицію. 
 
1. ВИМОГИ 
 
Опис: облаштування огорожі для стоянки автомобілів 

 
Будь ласка, ознайомтеся з Додатком А (ТЗ) для отримання додаткової інформації про 
запитувані послуги та будівельні матеріали.  

 
Будь ласка, скористайтесь Додатком A (Форма фінансової пропозиції) для надання 
вашої пропозиції. Форма фінансової пропозиції має бути належним чином підписана 
та представлена відповідно до п. 2. Подання пропозицій нижче. 

 
Зверніть, будь ласка, увагу, що УВКБ ООН звільнено від сплати податків і мит тому, 
будь ласка, надайте свою пропозицію без ПДВ. Порядок оформлення 
відвантажувальних документів для учасників, які є платниками ПДВ, наведено у 
Додатку Е. 
  
Для того щоб ваша компанія була визнана такою, що відповідає вимогам фінансової 
оцінки, вона повинна: 
 
1. Надати належним чином підписану Реєстраційну форму постачальника (Додаток 
D). 
2. Бути компанією з хорошою репутацією (належно зареєстрованою та 
функціонуючою). 
3. Мати можливість проведення безготівкових розрахунків. 
4. Мати всі ліцензії та дозволи, необхідні для проведення будівельних робіт. 
5. Мають можливість розпочати та завершити роботи за власні кошти. 
6. Мати здатність проводити кваліфіковані будівельні роботи на місці та в потужності, 
зазначеній у кошторисі (Додаток A), наданому УВКБ ООН. 
7. Могти завершити будівельні роботи за 14 днів від дати підписання замовлення на 
закупівлю (PO). 

 
1  Додаткову інформацію про УВКБ ООН див http://www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/
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8. Надати гарантійний термін 12 місяців. 
9. Після завершення надати УВКБ ООН технічні звіти. 
Роз'яснення можна запросити електронною поштою за адресою ukrkipro@unhcr.org. 
Кінцевий термін отримання запитів на роз’яснення – 48 годин до закінчення терміну 
подання пропозицій. 
 
2. Подання пропозицій  
 
Ми будемо вдячні за отримання вашої фінансової пропозиції не пізніше 25 травня 
2022 року, 18:00 за київським часом, Україна, електронною поштою у форматі 
PDF на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org.  
 
Будь ласка, зверніть увагу на той факт, 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 /2022-120 
- Назва Вашої компанії 
- Кількість відправлених повідомлень (наприклад: 1/2, 2/2, тощо) 
- Приклад: RFQ /2022-120, компанія A, електронний лист 1 з 2 

 
Ваша пропозиція має бути дійсною як мінімум протягом 30 днів. Стандартні умови 
оплати УВКБ ООН – 30 днів після задовільного постачання товарів чи послуг та їх 
прийняття УВКБ ООН. 
 
У Додатку B наведено Загальні умови контрактів УВКБ ООН на надання товарів та 
послуг, а у Додатку С - Кодекс поведінки постачальника ООН. Подання вашої 
пропозиції означає прийняття Загальних умов контрактів УВКБ ООН на надання 
товарів та послуг та Кодексу поведінки постачальника ООН.  
 
Дякую за Вашу увагу. 
 
 

 
 
 
 

Салумеза Космас Каноті 
Радник з питань закупівель  

Представництво УВКБ ООН в Україні 
 
 
 
Додаток А – Технічне завдання та форма Фінансової пропозиції 
Додаток B – Загальні умови УВКБ ООН щодо контрактів на надання товарів та послуг 
Додаток C – Кодекс поведінки постачальників ООН 
Додаток D – Реєстраційна форма постачальника 
Додаток Е – Порядок оформлення відвантажувальних документів для учасників, які є 
платниками ПДВ  
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