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Оголошення тендеру UKRDN/ITB/2022/014 

НА ПОСТАВКУ, ДОСТАВКУ ТА МОНТАЖ 

СТІЙКОЇ ДО УДАРІВ ПЛІВКИ 

ДЛЯ ФІЛІАЛІВ УВКБ ООН, РОЗТАШОВАНИХ У ДНІПРІ ТА ВІННИЦІ 

 

Пункт 
№ 

МІНІМАЛЬНО ПРИЙНЯТНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

(Учасники тендеру можуть пропонувати товари зі схожими або вищими специфікаціями.  
Для елементів, які більше не виробляються або вже застаріли,  

учасники тендеру можуть надати альтернативні/замінні товари) 

1 СТІЙКА ДО УДАРІВ ПЛІВКА  

a 

Пропонована продукція повинна мати таку ж якість, як бренд «3M». 
Назва бренду була надана для довідкових цілей лише з точки зору "якості". Учасники 
тендеру можуть надавати товари, що належать до інших брендів, за умови, що якість є 
подібною.  
 
Інші назви плівки: плівка для захисту від подрібнення; плівка для захисту від 
фрагментації; плівка для утримання фрагментів; захисна плівка від вибуху 
 

b Розрахункова кількість 

Лот А (Дніпро): + 100 кв. м; 
Лот Б (Вінниця): + 300 квадратних метрів 
 
Фактична кількість буде залежати від результату фактичних 
вимірювань під час відвідування центру 

c Технічні параметри:  

C.1 Товщина 8 міл (0,2 мм) 

C.2 Спосіб встановлення День 

д 
Функціональні 
характеристики: 
 
Плівка повинна 
пом'якшувати навмисні 
загрози, такі як: 

Вибух 

D.1 Аварійні удари. 

D.2 Злам від крадіжки зі зломом або незаконного вторгнення.  

D.3 Шторми 

D.4 
Спонтанне розбиття скла внаслідок умов навколишнього 
середовища.  

D.5 Управління сонячною енергією та опаленням. 

 

Інші вимоги 

a Зразки: Зразки пропонованого продукту повинні бути надані УВКБ ООН під час 
обов'язкового відвідування об'єкта. 

b Підтвердження контрактів: Надайте перелік щонайменше десяти (10) подібних проектів, 
підтриманих контракти/замовлення на закупівлю 

c Сертифікація продукції: Надайте копію сертифікації продукції на основі прийнятних 
міжнародних стандартів (тобто захист від вибуху) 

д Авторизований дилер / аплікатор (ADA): Учасники тендеру зобов'язані надати 
документацію, яка показує, що компанія є авторизованим дилером виробника 
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ь Сертифікат контролю якості: Учасник тендеру повинен отримати від виробника сертифікат 
контролю якості 

f Час виконання: Для того, щоб УВКБ ООН мала уявлення про очікувану доставку товарів, 
Учасники тендеру повинні вказати, скільки днів знадобиться для завершення установки після 
отримання підтвердження замовлення. 

g ІНКОТЕРМС: Міжнародна торгово-промислова палата ІНКОТЕРМС 2010 застосовує для цього 
ЗУТ та для будь-яких отриманих замовлень на закупівлю. Застосовні умови ІНКОТЕРМС: DDP 
(мито за доставку сплачено) 
 

Місцезнаходження 1: (Лот А) 
Філіал УВКБ ООН у Дніпрі 
4-й поверх, будинок 17, блок А-5, вулиця Ламана, Дніпро, 49044, Україна 
 
Місцезнаходження 2: (Лот B) 
Філіал УВКБ ООН у Вінниці 
вул. Малиновського, 26, м. Вінниця, Україна 
 

х Гарантія: Учасники тендеру зобов'язані виправити (виробничі) дефекти та період 
відповідальності з умовами гарантії на продукти, що пропонуються протягом мінімум десяти 
(10) років або будь-якої їх частини, залежно від обставин, які були доставлені та прийняті в 
кінцевому пункті призначення. 
 
Будь ласка, зверніться до сторінки 9 Додатку A-2 "Інформаційний бюлетень відділу фізичної 
безпеки № 11 щодо удароміцної плівки та кабелеуловлювачів (системи уловлювальних 
кабелів) ". 

i Післяпродажне обслуговування: Учасники тендеру повинні включати підтвердження 
наявності післяпродажного обслуговування (послуги з ремонту та технічного 
обслуговування) та існуючого представництва компанії (або місцевого партнера) в місці 
доставки або в регіоні. 

j Країна походження Постачальника: У технічній пропозиції повинна бути зазначена країна, в 
якій постачальник зареєстрований. 

k Країна походження виробництва: У технічній пропозиції повинна бути зазначена країна, де 
була виготовлена продукція. 

 

ВАЖЛИВО: Учасники тендеру повинні звернутися до доданого "Інформаційний бюлетень відділу 

фізичної безпеки № 11 щодо удароміцної плівки та кабелеуловлювачів (системи уловлювальних 

кабелів) ". 


