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НА ПОСТАВКУ, ДОСТАВКУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ УДАРОМІЦНОЇ ПЛІВКИ (УМП) 

ДЛЯ ФІЛІЯЛІВ УВКБ ООН, РОЗМІЩЕНИХ У ДНІПРІ ТА ВІННИЦІ 

 
ДАТА ТА ЧАС ЗАКРИТТЯ: 22.08.2022 – 23:59 за київським часом 

 

 
ВСТУП ДО УВКБ ООН 
 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) було створено 14 
грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Агентство 
уповноважене керувати та координувати міжнародні дії щодо захисту біженців та вирішення 
проблем біженців у всьому світі. Її основною метою є забезпечення прав та добробуту 
біженців. Вона також має мандат на допомогу людям без громадянства. 
 
За більш ніж сім десятиліть агентство допомогло десяткам мільйонів людей перезапустити 
своє життя. Сьогодні штат близько 18 879 осіб у 137 країнах продовжує допомагати понад 
89,3 мільйона людей1. Щоб допомогти та захистити деяких найбільш вразливих людей у 
світі в такій кількості місць та типів навколишнього середовища, УВКБ ООН повинно 
закуповувати товари та послуги по всьому світу. Для отримання додаткової інформації про 
УВКБ, його мандат та операції, будь ласка, див. http://www.unhcr.org. 
 

1. ПОТРЕБИ  
 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Представництво в 
Україні (далі - УВКБ ООН), пропонує кваліфікованим постачальникам зробити остаточну 
пропозицію щодо постачання, доставки та встановлення плівки, стійкої до ударів 
(УМП) (далі - товари), для філіалів УВКБ ООН, розташованих у Дніпрі та Вінниці. 
 

Пункт 
№ 

Партія Локація Розрахункова кількість 
(у квадратних метрах) 

1 Лот А 4-й поверх, будинок 17, блок А-5, вулиця 
Ламана, Дніпро, 49044, Україна 

+ 100 

2 (Лот B) вул. Малиновського, 26, м. Вінниця, Україна + 300 

Примітка: Фактична кількість буде залежати від результату фактичних вимірювань під 
час відвідування об 'єкта 

 
Детальна інформація про необхідні товари та/або послуги наведена у доданому Таблиці 
вимог (Додаток А). 
 
Часткова пропозиція буде прийнята. Учасники тендеру можуть подати пропозицію щодо 
обох лотів/локацій (Лот А: Дніпро та Лот Б: Вінниця) або лише до одного з лотів/локацій. 
 

 
1Джерело: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 

http://www.unhcr.org/


Зверніть увагу, що кількість заявлена в Додатку А: Графік вимог, для того, щоб учасники 
тендеру мали можливість вказати прогнозовані вимоги. Вона не являє собою зобов'язання, 
що УВКБ ООН буде закуповувати зазначені кількості. Кількість може відрізнятися і буде 
залежати від фактичних потреб та наявних коштів, що регулюються видачею окремих 
Замовлень на закупівлю. 
 
УВКБ ООН залишає за собою право звернутися до одного або декількох Учасників тендеру 
з метою встановлення кількох рамкових угод, які були укладені в результаті цього тендеру, 
і вести переговори безпосередньо з Постачальником(ами), щоб задовольнити майбутні 
вимоги УВКБ ООН або будь-яких інших установ ООН. 
 
Інші установи, фонди та програми Організації Об'єднаних Націй мають право на ті ж ціни та 
умови, що й ті, що містяться в пропозиціях переможців тендеріів, і можуть стати основою 
для Рамкового договору з іншими установами Організації Об'єднаних Націй. 
 
Настійно рекомендується уважно ознайомитися з цим Запрошенням до участі в тендері та 
додатками до нього, перш ніж подавати свою пропозицію. Недотримання процедури, 
викладеної в цьому документі, може призвести до дискваліфікації з процесу оцінки. 
 

Примітка: цей документ жодним чином не є пропозицією чи Договором з Вашою 
компанією. 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР: 
 
2.1. ДОКУМЕНТИ до Запрошення до участі у тендері (ЗУТ) 
 

Наступні додатки є невід'ємною частиною цього Запрошення до участі в тендері: 
 
Додаток А: Графік виконання потреб 
Додаток B: Форма технічної пропозиції 
Додаток C: Форма фінансової пропозиції 
Додаток D: Форма реєстрації постачальника 
Додаток E: Загальні умови договорів УВКБ ООН щодо надання товарів та послуг 
Додаток F: Кодекс поведінки постачальників ООН 
Додаток G: Порядок заповнення звітних податкових документів (для учасників, що 
мають статус платника ПДВ) 
 

2.2 ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
 

Будемо вдячні, якщо Ви повідомите нас про отримання цього ЗУТ зворотним 
електронним листом на адресу: ukrdnpro@unhcr.org (з копією на адресу: 

trinidad@unhcr.org) з інформацією щодо:  
 

• Ваше підтвердження отримання цього Запрошення до участі в тендері 

• Незалежно від того, подаватимете ви пропозицію чи ні 

• Джерело, з якого ви дізналися про цей тендерний документ (наприклад, 
електронна пошта, веб-сайт UNGM, веб-сайт УВКБ ООН в Україні, сторінка 
УВКБ ООН в Україні у Facebook, друковані ЗМІ тощо)  

 
2.3 ЗАПИТИ НА РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА ОБОВ' ЯЗКОВЕ ВІДВІДУВАННЯ ОБ 'ЄКТА 

mailto:ukrdnpro@unhcr.org
mailto:trinidad@unhcr.org


 
Учасники тендеру зобов'язані подати будь-який запит на роз'яснення стосовно цього ЗУТ 
електронною поштою на адресу: ukrdnpro@unhcr.org (з копією на адресу: 
trinidad@unhcr.org). 

 
 Кінцевий термін отримання запитань - 17 серпня 2022 року, 23: 59 за київським 
часом.  

 
 УВКБ ООН складатиме отримані запитання та відповідатиме всім Учасникам тендеру, 
які беруть участь у конкурсі. 
 
Учасники тендеру зобов'язані брати участь в ОБОВ'ЯЗКОВОМУ відвідуванні об'єкта 
для проведення фактичних вимірювань вікон. Зацікавлені Учасники можуть 
надсилати запити на заплановані відвідування місця, надіславши електронного листа на 
адресу:  
 

Офіс Адреса Контактна особа Контакти 

Філіал 
«Дніпро» 

4-й поверх, будинок 17, 
блок А-5, вулиця Ламана, 
Дніпро, 49044, Україна 

Самуїл Паршин,  
Старший Помічник 
адміністратора  

Ел. пошта: 
parshyn@unhcr.org 
M: +38 050 385 0338 

Філіал 
Вінниця 

вул. Малиновського, 26, 
м. Вінниця, Україна 

Дмитро Шадура,  
Помічник 
адміністратора 

Електронна пошта: 
shadura@unhcr.org  
M: +38 050 300 52 02 

 
Важливо: Принесіть зразок продукту, який ви пропонуєте під час відвідування місця. 
 
ВАЖЛИВО:  
Зверніть увагу, що подання пропозицій не повинні надсилатися на вищезазначені 
електронні адреси, оскільки це призведе до автоматичної дискваліфікації. 
 
Включення копій вашої пропозиції до будь-якої кореспонденції, надісланої 
безпосередньо відповідальному покупцеві або будь-якому іншому співробітнику УВКБ 
ООН, крім електронної адреси подання, призведе до дискваліфікації пропозиції. Будь 
ласка, надішліть свою пропозицію безпосередньо на адресу, зазначену в розділі 2.8 
"Подання пропозицій" цього ЗУТ. 

 
2.4 ВАШA ПРОПОЗИЦІЯ 

 
Пропозиції повинні бути підготовлені на основі керівних принципів, викладених у цьому 
Запрошенні до участі у торгах. 
 
Ваша пропозиція повинна бути підготовлена англійською або українською мовами 
(бажано англійською). 
 
Будь ласка, зверніться до наведених нижче додатків і використовуйте їх для підготовки 
своєї пропозиції. 
 
Ваша пропозиція повинна містити наступні три (3) комплекти документів (подаються 
окремими електронними листами): 
 

• Кваліфікаційні вимоги (див. розділ 2.4.1 нижче) 
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• Технічна пропозиція (див. розділ 2.4.2 нижче) 

• Фінансова пропозиція (див. розділ 2.4.3 нижче) 
 

2.4.1 Зміст КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ  
 

• Додаток D: Форма реєстрації постачальника - будь ласка, заповніть та 
підпишіть штампом компанії (див. інструкції нижче) 

• Додаток E: Загальні умови договорів УВКБ ООН – будь ласка, 
прочитайте та підтвердьте прийняття, підписавши реєстраційну 
форму постачальника (див. Розділ 9) 

• Додаток F: Кодекс поведінки постачальника ООН - будь ласка, 
прочитайте та підтвердьте прийняття, підписавши реєстраційну 
форму постачальника (див. Розділ 7) 

• Додаток G: Порядок заповнення звітних податкових документів (для 
учасників, що мають статус платника ПДВ)- будь ласка, ознайомтеся 
та підтвердьте прийняття, підписавши документ штампом компанії  

• Необхідні супровідні документи 
- Дійсне свідоцтво про реєстрацію підприємства/комерційну реєстрацію 

 
Компанії, які «ще не зареєстровані» та зацікавлені у веденні бізнесу з УВКБ 
ООН в Україні, повинні подати (заповнити, підписати штампом компанії) 
реєстраційну форму постачальника, що додається до цього документа, та надати 
всю необхідну документацію. Кваліфіковані постачальники будуть додані до бази 
даних постачальників після перевірки відповідності на основі поданої форми 
реєстрації постачальника та супровідних документів. Це передбачає розгляд 
декількох факторів, таких як: фінансовий стан; основний бізнес; послужний список; 
потенціал контракту.  
 
Для компаній, які "вже зареєстровані" в УВКБ ООН в Україні, будь ласка, 
надайте порожню реєстраційну форму постачальника, в якій чітко вказано ваш 
ідентифікатор постачальника УВКБ ООН (підписаний печаткою компанії). 
Постачальники повинні гарантувати, що інформація та документація (наприклад, 
банківські реквізити, фінансова звітність; державні сертифікати, ліцензії та дозволи; 
адреса офісу; контактні дані - ім 'я, номер телефону, адреса електронної пошти 
тощо), надана у зв'язку з їх реєстрацією, є актуальною. Перевірте та переконайтеся, 
що ваша компанія зареєстрована під повною юридичною назвою. Щоб оновити свій 
профіль, заповніть відповідний розділ реєстраційної форми постачальника, яку ви 
оновлюєте. 
 
ВАЖЛИВО: 
Будь-яка недостовірна інформація або неповна інформація в Реєстраційній формі 
постачальника може призвести до відхилення заявки або скасування вже існуючої 
реєстрації. 
 
2.4.2 Зміст ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

 
ВАЖЛИВО:  
Жодна інформація про ціни не повинна бути включена в Технічну пропозицію. 
Невиконання може створити ризик дискваліфікації. Технічна пропозиція повинна 
містити всю необхідну інформацію. 



Технічну інформацію про продукти та/або послуги, які вимагає УВКБ ООН, можна 
знайти у Додатку А: Таблиця потреб. Ваша технічна пропозиція повинна чітко 
розкривати будь-які розбіжності зі специфікаціями, наведеними у Додатку B: Форма 
технічної пропозиції. 

 

• Додаток A: Графік потреб – прочитайте та підтвердьте, підписавши 
Форму технічної пропозиції (Додаток B) 

• Додаток B: Форма технічної пропозиції – будь ласка, заповніть та підпишіть 
штампом компанії 

• Необхідні супровідні документи 
o Підтвердження контрактів: Надайте перелік щонайменше десяти (10) 

об'єктів подібних проектів, підтверджених контрактами/замовленнями на 
закупівлю 

o Сертифікація продукції: Надайте копію сертифікації продукції на основі 
міжнародних стандартів 

o Авторизований дилер / аплікатор (ADA): Учасники тендеру зобов'язані 
надати документацію, яка показує, що компанія є авторизованим дилером 
виробника 

o Сертифікат контролю якості: Учасник тендеру повинен отримати від 
виробника сертифікат контролю якості 
 

• У Технічній пропозиції також повинна бути надана наступна інформація . 
 
o Зразки: Зразки пропонованого продукту повинні бути надані УВКБ ООН 

під час обов'язкового відвідування об'єкта. 
o Детальний опис: ненадання детального опису (наприклад, бренду та 

моделі, специфікацій, специфікацій, особливостей тощо) запропонованої 
продукції може призвести до дискваліфікації з процесу оцінки. УВКБ ООН 
не несе відповідальності за знаходження або забезпечення безпеки будь-
якої інформації, яка не визначена в Тендерній пропозиції. Відповідно, щоб 
забезпечити наявність достатньої інформації, Учасник тендеру повинен 
надати, як частину Пропозиції, будь-які описові матеріали (таблиці даних, 
брошури), такі як витяги, описи та іншу необхідну інформацію, яку він 
вважає за потрібну для покращення розуміння своєї пропозиції. 

o 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. 

o ІНКОТЕРМС: Міжнардна 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) 
Філілал УВКБ ООН у Вінниці 
вул. Малиновського, 26, м. Вінниця, Україна 



 

Гарантія: Учасники тендеру зобов'язані надати (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)". 

 
o 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. 
 

o Країна походження Постачальника та Місце виробництва: У технічній 
пропозиції зазначається країна, в якій зареєстрований Постачальник, а 
також країна та місце виробництва продукції. 

 

2.4.3 Зміст ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Використовуючи надану Форму фінансової пропозиції (Додаток С), учасники 
тендеру зобов'язані запропонувати "ціна: все включено". 

 

• ДОДАТОК C: Форма фінансової пропозиції - будь ласка, заповніть та 
підпишіть штампом компанії 

 
Примітки: 
o УВКБ ООН звільняється від усіх прямих податків та митних зборів. У 

зв'язку з цим, ціна повинна бути надана без ПДВ, однак, якщо Учасник 
тендеру є платником ПДВ, це повинно бути зазначено. 

o Ваша окрема фінансова пропозиція повинна містити загальну 
пропозицію в одній валюті. 

o Див. Розділ 5 – Валюта та умови оплати цього ЗУТ для отримання більш 
детальної інформації. 
 

2.5 Термін Дії Пропозицій 
 

Пропозиції повині бути дійсними протягом 90 календарних днів після закінчення 
крайнього терміну подання заявок, передбаченого в розділі 2.8 "Подання пропозицій" 
цього ЗУТ. Пропозиція, дійсна протягом більш короткого періоду часу, відхиляється та 
вважається нереспонсуючою. 
 
У виняткових обставинах до закінчення терміну дії заявок УВКБ ООН може просити 
учасників тендеру продовжити термін дії їх пропозицій. Прохання та відповіді подаються 
письмово. Учасник тендеру може відкликати свою пропозицію без будь-яких штрафів. 
Учасник тендеру, який погоджується на ЗУТ, не зобов'язаний або не має права 
змінювати свою Пропозицію. Всі ціни встановлюються до закінчення строку дії 
пропозиції, до якого повинен бути укладений договір. 
 
 
 
 



2.6 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 
У будь-який час до закінчення терміну подання Тендерних пропозицій УВКБ ООН може 
внести зміни до Тендерної документації, видавши додаткову угоду. Будь-яке видане 
доповнення є частиною Тендерної документації та повідомляється в письмовій формі 
шляхом розміщення на веб-сайті UNGM та/або веб-сайті УВКБ ООН в Україні та/або на 
сторінці УВКБ ООН в Україні у Facebook, відповідно. Поправка також може бути 
направлена постачальникам, яких безпосередньо запросило УВКБ для участі в 
тендерному процесі. 

 
2.7 ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 

 
Учасник тендеру несе всі витрати, пов 'язані з підготовкою та поданням його Пропозиції. 
Витрати на підготовку пропозиції та ведення переговорів щодо договору, включаючи 
будь-які пов'язані з цим подорожі, не підлягають відшкодуванню і не можуть бути 
включені як прямі витрати на завдання. УВКБ ООН не несе відповідальності за ці 
витрати, незалежно від проведення або результатів тендерного процесу. 

 
2.8 ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
Учасникам тендеру рекомендується суворо дотримуватися наведених нижче інструкцій 
щодо подання заявок: 
 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: не пізніше 22 серпня 2022 року, 23: 59 
за київським часом 

 
СПОСІБ ПОДАННЯ:  лише електронною поштою на адресу UNHCR-UKR-
tendercommittee@unhcr.org 
 
Зверніть увагу на наступні вказівки щодо подання електронних документів: 

• Ваші пропозиції повинні бути надіслані у форматі PDF (в якості доповнення може 
також запитуватися Excel або інші формати); 

• Пропозиції повинні містити офіційний бланк вашої компанії з чіткою ідентифікацією 
вашої компанії; 

• Пропозиції повинні надсилатися електронною поштою окремо відповідно до 
групування, як зазначено в Розділі 2.4 - Ваша пропозиція - цього Запрошення до 
участі в тендері; 

• Зверніть увагу, що залежно від платформи електронної пошти, яку використовує 
учасник тендеру, існує обмеження на розмір вкладень електронної пошти, які 
можуть бути надіслані. Тому може знадобитися надіслати більше одного 
електронного листа на групу документів; 

• Ви несете відповідальність за перевірку того, що всі електронні листи були 
отримані належним чином до закінчення терміну; 

• Пізні подання та пропозиції, надіслані не на вказану вище електронну адресу, 
будуть відхилені; 

• У полі теми електронної пошти вкажіть:  
 
UKRDN/ITB/2022/014_Name of your Firm_Type of Document Attached_Number of e-
mails that are sent (приклад: 1/3, 2/3, 3/3). 
 



Приклад:  
UKRDN/ITB/2022/014_COMPANY ABC_Eligibility Requirements_1/3…2/3…3/3 
UKRDN/ITB/2022/014_COMPANY ABC_Technical Offer_1/2…2/2 
UKRDN/ITB/2022/014_COMPANY ABC_Financial Offer_1/1 

 
2. Оцінка пропозицій; 

 
2.1 Критерії оцінки: 
Пропозиції оцінюються на основі таких факторів: 

• Відповідність вимогам на підставі інформації та документальних доказів, наданих 
відповідно до розділу 2.4.1 "Зміст Вимог до прийнятності" 
 

• Дотримання технічних вимог на підставі інформації та документальних 
підтверджень, наданих відповідно до розділу 2.4.2 «Зміст Технічної 
пропозиції» 
 
Технічний компонент подання буде оцінюватися з використанням критеріїв 
ВІДПОВІДАЄ або НЕ ВІДПОВІДАЄ з використанням точної структури, як 
зазначено в Додатку B, і на основі вимог з Додатку A. Пропозиції, які не повністю 
відповідають вимогам, вважаються недійсними. Тільки ті пропозиції, які пройшли 
технічну оцінку, повинні бути розглянуті для наступного процесу оцінки.  
 

• Цінова пропозиція «все включено» на основі інформації та документів, наданих 
відповідно до Розділу 2.4.3 «Зміст Фінансової пропозиції» 

 
Фінансова складова буде проаналізована тільки для тих постачальників, які 
пройшли технічну оцінку. Фінансові пропозиції повинні оцінюватися на основі їх 
ціни "все включено" і будуть оцінюватися від найнижчої до найвищої цінової 
пропозиції. 
 
Лише для цілей оцінки, якщо пропозиції надходять в різних валютах, пропозиції, 
подані в валютах, відмінних від доларів США, будуть конвертовані в долари 
США з використанням Операційного обмінного курсу Організації Об'єднаних 
Націй (https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php), що діє на 
дату подання. 

 
2.2 РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
Для сприяння в вивченні, оцінці та порівнянні пропозицій УВКБ ООН може, на свій 
розсуд, просити від Учасника(ів) роз'яснень щодо змісту пропозицій. Запит Замовника 
про роз'яснення та відповідь повинні бути оформлені в письмовій формі. Жодна зміна 
ціни або суті пропозиції не повинна бути запропонована або прийнята. 
 
Відповідальний персонал із закупівель повинен переглянути отримані пропозиції 
шляхом перевірки повноти інформації та необхідних документів. Також проводиться 
арифметична перевірка цінової пропозиції. 
 
У випадках, коли деякі нематеріальні документи (наприклад, свідоцтва/дозволи про 
реєстрацію підприємства, профіль компанії, попередні контракти, фінансова звітність, 
реєстраційна форма постачальника тощо) були явно відсутні в поданні пропозиції, ці 



документи можуть бути запитані після закінчення терміну подання за умови, що можна 
показати, що документи були виготовлені до закінчення терміну подання. 
 
Документи, які ПОВИННІ бути включені до подання пропозиції і не будуть вимагатися 
від Учасника після закінчення терміну подання пропозиції, - це документи, які містять 
ціни/ставки (наприклад, Фінансова пропозиція) та суттєві технічні документи, які 
впливають на відповідність технічної пропозиції. 
 

3. ПРАВО УВКБ ООН ПРИЙМАТИ БУДЬ-ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ВІДХИЛЯТИ БУДЬ-ЯКІ 
АБО ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 
УВКБ ООН залишає за собою право прийняти вашу пропозицію повністю або частково. 
 
УВКБ ООН залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку Тендерну 
пропозицію, а також скасувати процес конкурсу та відхилити всі Тендерні пропозиції в 
будь-який час до присудження Контракту, не неся тим самим жодної відповідальності 
перед постраждалими Учасниками тендеру або будь-якого зобов'язання інформувати 
постраждалих Учасників тендеру про підстави для прийняття рішення УВКБ ООН. 
 
УВКБ ООН залишає за собою право звернутися до одного або декількох Учасників 
тендеру з метою укладення декількох Довгострокових договорів, які були укладені в 
результаті цього тендеру, і вести переговори безпосередньо з Постачальником, щоб 
задовольнити майбутні вимоги УВКБ ООН або будь-яких інших установ ООН. 

 
УВКБ ООН може на свій розсуд збільшити або зменшити запропонований зміст при 
присудженні договору і не очікувати значних змін поданої пропозиції. 

 
Зверніть увагу, що УВКБ ООН не зобов'язане вибирати жодну з компаній, які подають 
пропозиції, і ніяк не зобов'язується вибирати компанію, яка пропонує найнижчу ціну. Крім 
того, Договір(и) буде присуджений пропозиції, яка вважається найбільш підходящою для 
потреб, а також відповідно до загальних принципів УВКБ ООН, включаючи економію та 
ефективність та найкраще співвідношення ціни і якості. 
 

4. ВАЛЮТА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНЬ НА ЗАКУПІВЛЮ 
 
Стандартними умовами оплати УВКБ ООН є повні 30 днів після задовільної доставки 
товарів та/або послуг, отримання рахунку-фактури (та підтверджуючих документів, якщо 
такі є) та прийняття їх УВКБ ООН.  
 
Всі банківські витрати, що виникають внаслідок платежів, здійснених Постачальнику 
УВКБ ООН, покладаються на Постачальника; 
 
Будь-яке Замовлення на закупівлю видане в результаті цього ЗУТ, здійснюється в 
валюті пропозиції(пропозицій), що виграли. Оплата буде здійснюватися відповідно до 
Загальних умов контрактів на надання товарів та послуг УВКБ ООН та в валюті, в якій 
видається Замовлення на закупівлю. Виплати повинні бути розпочаті тільки після 
підтвердження успішного завершення УВКБ ООН. 
 

5. ОГЛЯД (ПЕРЕВІРКА) 
 



Інспекція та лабораторні випробування Товарів будуть застосовані та будуть 
повідомлені під час придбання. Перевірка буде організована і оплачена УВКБ ООН. 
Зверніть увагу, що витрати на перевірку внаслідок невиконання постачальником 
зобов'язань будуть стягуватися безпосередньо з постачальника. УВКБ ООН 
повідомляє постачальника про місце проведення перевірки в момент укладення 
договору (Замовлення на закупівлю). 
 

6. ПІСЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 
УВКБ ООН залишає за собою право проводити посткваліфікаційні заходи, спрямовані 
на визначення, на його задоволення, обґрунтованості інформації, наданої Учасником 
тендеру. Така післякваліфікація повинна бути повністю задокументована, і серед тих, 
які можуть бути перераховані в цьому ЗУТ, може включати, але не обмежуватися, всі 
або будь-яку комбінацію наступного: 
 

• Перевірка точності, коректності та достовірності інформації, наданої Учасником 
тендеру, щодо поданих правових, технічних та фінансових документів;  

• Запит та контрольна перевірка з державними органами, юрисдикція яких 
поширюється на Учасника тендеру, або будь-яким іншим суб'єктом, який міг вести 
справи з Учасником тендеру; 

• Запит та контрольна перевірка з іншими попередніми клієнтами щодо якості 
виконання поточних або попередніх виконаних контрактів; 

• Фізичний огляд офісів, філій Учасника тендеру або інших місць, де відбувається 
господарська діяльність, з повідомленням Учасника тендеру або без такого 
повідомлення; 

• Оцінка якості поточних та завершених результатів, робіт та заходів, подібних до 
вимог УВКБ ООН, за наявності;  

• Інші засоби, які УВКБ ООН може вважати доцільними на будь-якому етапі процесу 
відбору до присудження контракту. 

 
7. ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ООН ТА ІНШІ ФАКТОРИ 
 

УВКБ ООН підтримує ініціативу Глобального договору ООН, висунуту 31 січня 1999 
року Генеральним секретарем ООН Кофі Аннаном, яка об'єднала б компанії разом з 
установами ООН, працівниками та громадянським суспільством для підтримки десяти 
принципів у сферах прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з 
корупцією. Ми заохочуємо наших постачальників зареєструватися в рамках ініціативи 
Глобального договору ООН. 

 
8. УВКБ ООН ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

 
Зверніть увагу, що Загальні умови контрактів УВКБ ООН щодо надання товарів та послуг 
будуть суворо дотримуватися для цілей будь-якого майбутнього контракту.  

 
 

 
 

Ніно Джеффрі ТРИНІДАД 
Співробітник відділу постачання, Філіал УВКБ ООН Дніпро 

УВКБ ООН в Україні 


