
Питання Відповідь

ЗАПРОШЕННЯ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: № RFP/2022-01 (Ред.01)

НА УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ 
РАМКОГО ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ РЕМОНТНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ДЛЯ 5 МІСЦЬ У ВІННИЦІ ТА ВІННИЦЬКІЙ ОБЛ.
Q&A

Просимо перевірити та підтвердити обсяг робіт та 
матеріалів зазначених у розділі «3.    WALL/СТІНИ» 
по «Annex B, Financial offer form for RFP 2022-01 
(LOT 5) / Додаток B, Форма фінансової пропозиції 
до RFP 2022-01 (LOT 5)». Судячи з того що є суттєві 
невідповідності між об’ємом робіт та кількістю 
матеріалів, ми робимо висновок, що у нижче 
наведених строках є помилки.                            

Ми завантажили змінений лот 5 у Додатку B, 
Форма фінансової пропозиції ENG-UKR (Rev.01 
від 30.05.2022). Дякую, що вказали.



Розділ №3 WALL/СТІНИ, підпункт 
3.4 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 
"Cerezit" в об'ємі 5858,872 м2 на данний об'єм 
робіт не корректно вказані дані по пп.3.4a, 3.4b, 
3.4c та в підсумку п.3.4d вказан не корректно з 
об'ємом робіт 7323,59 м2, тому просимо Вас 
зазначити корректні дані по цим пунктам та 
надати свою відповідь.                                                                                     

Ми завантажили змінений лот 5 у Додатку B, 
Форма фінансової пропозиції ENG-UKR (Rev.01 
від 30.05.2022). Дякую, що вказали.

Розділ №FLOOR/ПІДЛОГИ, підпункт 5.1-5.2b 
потрібно уточнення на предмет корректності 
вказаних об'ємів робіт та витрати 
матеріалу, просимо Вас зазначити корректні дані 

Ми завантажили змінений лот 5 у Додатку B, 
Форма фінансової пропозиції ENG-UKR (Rev.01 
від 30.05.2022). Дякую, що вказали.

У процесі ознайомлення з умовами проведення 
тендеру, виникло питання до п. 2.4.3. Зміст 
ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (RFP), а саме:
Стандартні умови оплати УВКБ передбачають 
оплату протягом 30 календарних днів після 
задовільного виконання 
завдання/частини завдання та отримання 
належно оформлених документів.

Просимо дати коментарі, щодо можливості 
розглянути альтернативні умови оплати за 
договором. 
Наприклад: оплата вартості матеріалів 
здійснюється у повному розмірі або частково до 
початку виконання робіт, оплата вартості робіт
здійснюється частково до початку виконання робіт 
або у повному обсязі після виконання робіт та 
отримання належно оформлених документів. 

Раніше ми ділили реалізацію проекту на три 
етапи (у цьому випадку можна розділити на 4), і 
кожен платіж сплачувався лише після виконання 
робіт. 

У Запрошенні на надання пропозиції вимагається 
надання «Аудиторської фінансової звітності 
компанії щонайменше за 3 роки (рекомендується 
5 років), включаючи думку аудитора 
(некваліфіковану)» Цей документ класифікується 
як обов’язкова вимога. Наша компанія не 
проводить аудиторські перевірки фінансової 
звітності, оскільки відповідно критеріям ст. 14 
Закону від 16.07.2099р. №996-XIV «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», ТОВ «АК АРТ-БУД» за класифікацією 
належить до малих підприємств, а також не є 
фінустановою. Чинним законодавством України 

Враховуючи масштаби та складність проектів, 
основна ідея цієї заяви полягала в тому, щоб 
переконатися, що підрядник має достатньо 
фінансових та адміністративних можливостей, 
щоб завершити принаймні перший етап робіт, 
який для деяких лотів буде до 0,5 млн. доларів 
США (за попередньою оцінкою). Важко повірити, 
що малі підприємства зможуть реалізувати такі 
масштабні проекти. Для нас не принципово 
дотримуватись «фінансової звітності аудитора»,  
компанії повинні мати реальні можливості для 
виконання таких масштабів проектів.



Підкажіть, будь ласка, чи можливо обстежити 
об'єкти для правильного і більш точного 
складання Фінансової пропозиції.

Так, ми можемо попросити міську раду 
організувати це. Але потрібно домовитися 
заздалегідь і краще зробити це для всіх 
постачальників в один і той же день, щоб 
уникнути багаторазових відвідувань кожного 
постачальника.

Чи може наша компанія подати пропозицію тільки 
на декілька лотів чи на один?

Так, ви можете подавати пропозицію на один, 
декілька чи всі лоти 

Question Answer

Q&A

REQUEST FOR PROPOSAL: No. RFP/2022-01 (Rev.01)

FOR THE ESTABLISHMENT 
OF FRAME AGREEMENT FOR PROVISION OF REPAIR MATERIALS AND CONSTRUCTION SERVICES 

FOR 5 LOCATIONS IN VINNYTSIA AND VINNYTSIA OBLAST 

аудиторська перевірка фінансової звітності не 
вимагається для таких підприємств. У той же час, 
згідно ст. 46.2 Податкового кодексу України, ТОВ 
«АК АРТ-БУД» складає та подає фінансову звітність 

We uploaded amended Lot 5 in Annex B, Financial 
offer form ENG-UKR (Rev.01 dd 30.05.2022). Thank 
you for pointing out. 

Please check and confirm the scope of work and 
materials specified in section "3. WALL "according to 
Annex B, Financial offer form for RFP 2022-01 (LOT 
5)". Judging by the fact that there are significant 
discrepancies between the scope of work and the 
amount of materials, we conclude that there are 
errors in the following lines.                       



Section №3 WALL, sub-item 3.4 Plastering of walls 
with mineral putty "Cerezit" in the volume of 
5858,872 m2 for this volume of work incorrectly 
indicated data on items 3.4a, 3.4b, 3.4c and as a 
result in item 3.4d it is not specified correctly with 
the volume of work 7323.59 m2, so please indicate 
the correct data on these points and provide your 
answer.                                                                                     

We uploaded amended Lot 5 in Annex B, Financial 
offer form ENG-UKR (Rev.01 dd 30.05.2022). Thank 
you for pointing out. 

Section №FLOOR , sub-clause 5.1-5.2b requires 
clarification on the correctness of the specified scope 
of work and material costs, please indicate the 

We uploaded amended Lot 5 in Annex B, Financial 
offer form ENG-UKR (Rev.01 dd 30.05.2022). Thank 
you for pointing out. 

In the process of getting acquainted with the 
conditions of the tender, there was a question to 
paragraph 2.4.3. Contents of the FINANCIAL OFFER 
(RFP), namely:
UNHCR's standard payment terms provide for 
payment within 30 calendar days of satisfactory 
performance
tasks / parts of the task and obtaining properly 
executed documents.

Please comment on the possibility of considering 
alternative payment terms under the contract.
For example: payment for the cost of materials is 

In the past, we divided the implementation of the 
project into three stages (in this case, we can divide 
it by 4), and each payment was paid only after the 
execution of the works. 

The RFP requires "Audited financial statements of 
the company of at least 3 year (recommended 5 
years) including Auditor’s opinion (unqualified)". This 
document is classified as a mandatory requirement. 
Our company does not conduct audits of financial 
statements, because in accordance with the criteria 
of Art. 14 of the Law of Ukraine dd 16.07.2099 №996-
XIV "On Accounting and Financial Reporting in 
Ukraine",our company according to the classification 

Taking into account the scale and complicity of the 
projects, the main idea of this statement was to 
make sure that the contractor has enough financial 
and administrative capacity to complete at least 
the first stage of the work that, for some lot will be 
up to 0.5 million USD (according to preliminary 
estimate). It is hard to believe that small 
enterprises will be able to execute that scale 
projects. For us it is not principal to stick to the 



Please clarify whether it is possible to inspect objects 
on the place for correct and more exact drawing up 
of the Financial offer?

Yes, we can ask the city council to organize it. But 
needed to agree in advance and preferable to do it 
for all vendors at the same day to avoid multiple 
visits with each vendor.

Can our company submit the proposal only for some Lots or just for one?Yes, you can submit your proposal for 1 lot, or few, 
or all.

belongs to small enterprises and is not a financial 
institution. The current legislation of Ukraine does 
not require an audit of financial statements for such 
enterprises. At the same time, according to Art. 46.2 
of the Tax Code of Ukraine, our company prepares 
and submits financial statements to the State Tax 
Service (which is an appendix and an integral part of 
the income tax return) by electronic means in 
electronic form, in accordance with TCU and 
Exchange Procedure of electronic documents with 
regulatory authorities, approved by the Order of the 

snetance "the Auditor's financial statements", the 
companies should have the real capacity to execute 
that scale of projects. 


