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ДАТА: 27.06.2022 
 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: № UKRKI /RFQ /2022-127  
 

НА ПОСТАЧАННЯ ШЕСТИ (6) ТЕЛЕВІЗОРІВ QLED SMART 4K І ШЕСТИ (6) ЗВУКОВИХ 
СИСТЕМ  

 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 06.07.2022, 17:00 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 на 
поставку телевізорів Qled smart 4k та звукових систем специфікованих у Додатку А до цього 
запиту на цінову пропозицію. 
 
1. ВИМОГИ 
 

ОПИС: ТЕЛЕВІЗОРИ QLED SMART 4K ТА ЗВУКОВІ СИСТЕМИ 
 
МІСЦЕ ПОСТАВКИ: Чернівці, Дніпро, Львів, Вінниця та Ужгород 
 
ВАЖЛИВО: 

• Будь ласка, додайте інформацію про ціну у свою пропозицію (без ПДВ) згідно з 
Додатком B (Форма фінансової пропозиції); 

• Валюта: долар США (USD); 

• Ваша пропозиція має бути дійсна щонайменше 30 днів; 

• Стандартні умови оплати УВКБ ООН – 30 днів після задовільної доставки предметів 
та їх прийняття УВКБ ООН; 

• Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків і зборів; 

• Інкотермс 2020: DAP; 

• Вартість за одиницю: DAP: Чернівці, Дніпро, Львів, Вінниця та Ужгород 
 

Зверніть увагу, що УВКБ ООН звільнено від сплати податків і зборів. Деталі щодо 
необхідних товаросупровідних документів та їх обробки (для учасників, які мають статус 
платника ПДВ) далі описані в Додатку D. 
 
 
 
 
 
 

 
1  Для інформації про УВКБ ООН див. тут: http://www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/
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2. ДОКУМЕНТИ-ДОДАТКИ ДО ЗЦП  
 
Наступні додатки є невід'ємною частиною цього Запиту на цінову пропозицію: 
 
• Додаток А – Технічна специфікація 
• Додаток B – Форма фінансової пропозиції 
• Додаток C – Реєстраційна форма постачальника 
• Додаток D – Загальні умови УВКБ ООН щодо контрактів на товари 
• Додаток Е – Кодекс поведінки постачальника ООН 

 

Роз'яснення можна запросити електронною поштою за адресою ukrkipro@unhcr.org.  
 
Кінцевий термін отримання запитів на роз’яснення – 01.07.2022 о 17:00 за київським 
часом. 
 
Ми будемо вдячні за отримання вашої фінансової пропозиції не пізніше 06.07.2022, 17:00 за 
київським часом, Україна, електронною поштою на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org. 
(Зауважте, що пропозиції, надіслані на адресу електронної пошти для запитів на 
роз’яснення, не будуть оцінюватися, надсилати пропозицію тільки на ukr-rfq-
offers@unhcr.org ) 
 
Будь ласка, зверніть увагу на той факт, що правила користування електронною поштою, 
встановлені УВКБ ООН, обмежують розмір додатків максимум [20] мегабайтами, тому для 
відправки всього пакету документів може знадобитися декілька повідомлень. 
 
Укажіть, будь ласка, у темі листа: 

- UKRKI/RFQ /2022-127 
- Назва Вашої компанії 
- Кількість відправлених повідомлень (наприклад: 1/2, 2/2, тощо) 
Приклад: RFQ /2022-127, компанія A, електронний лист 1 з 2 

 
Просимо учасників тендеру зберігати ціну(и), а пропозиції мають бути дійсними 
щонайменше 30 днів. Після закриття тендеру учасники, які подали пропозиції, не 
мають права змінювати пропозиції. Тому нагадуємо вам ретельно підготувати свою 
пропозицію. Стандартні умови оплати УВКБ ООН становлять 30 днів з моменту 
задовільної доставки товарів або послуг та їх прийняття УВКБ ООН. 
 
У ДОДАТКУ D додається Загальні умови УВКБ ООН щодо контрактів на поставку товарів 
(Ред. 2018). Ви повинні чітко вказати у своїй пропозиції, чи приймаєте їх, і підписати 
останню сторінку Додатка D. 
 
У ДОДАТКУ E додається Кодекс поведінки постачальника ООН. Ви повинні чітко вказати 
у своїй пропозиції, чи приймаєте його, і підписати останню сторінку Додатка E. 
 
Реєстраційна форма постачальника: якщо ваша компанія ще не зареєстрована в УВКБ 
ООН, вам слід заповнити, підписати та подати разом зі своєю фінансовою пропозицією 
форму реєстрації постачальника (Додаток C). 
 
Дякуємо за увагу.  
 
 
 
 

Салумеза Космас Каноті  
Радник з питань закупівель 

Представництво УВКБ ООН в Україні 
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