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ДАТА: 04.10.2022 

 
ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ:  No. UKRVI/RFQ/2022-141 

 
ДЛЯ РАЗОВОЇ ЗАКУПІВЛІ НА ПОСТАВКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ З МОНТАЖУ ДЛЯ 

НОВОГО ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ УВКБ ООН У ВІННИЦІ (вул. Малиновського, 26) 
ПРОПОЗИЦІЯ повинна бути ОТРИМАНА: 11.10.2022 at 23:59 hrs Kyiv time 

 

 
Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ 
ООН), створене 14 грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних 
Націй, просить Вас надати цінову пропозицію на поставку товарів та послуг, як зазначено в 
Додатку А до цього Запиту на пропозицію (RFQ). 
 
1. ПОТРЕБИ 
 
ОПИС: НА ПОСТАВКА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ З МОНТАЖУ ДЛЯ НОВОГО ОФІСНОГО 
ПРИМІЩЕННЯ УВКБ ООН У ВІННИЦІ (вул. Малиновського, 26) за наступними ЛОТАМИ: 
(i)  ЛОТ 1 - Структурна кабельна система 
(ii) ЛОТ 2 – Система контролю доступу до дверей 
(iii) ЛОТ 3 - Камери відеоспостереження 
(iv) ЛОТ 4 – Автоматичний шлагбаум 
(v)  ЛОТ 5 - Гучномовець і система оповіщення про загрозу 
(vi) ЛОТ 6 - Домофон 
(vii) ЛОТ 7 - Дротова та бар'єрна сітка 
 
ЛОКАЦІЯ:   
Вул.Малиновського, 26,  м.Вінниця 

 
ВАЖЛИВО: 

Через взаємопов’язаність необхідних робіт учасники торгів ПОВИННІ подати 
пропозиції для всіх лотів 1–7, як зазначено в Додатку B – Форма фінансової 
пропозиції. Жодні часткові пропозиції не приймаються. 

 
Будь ласка, вкажіть інформацію про ціну у своїй пропозиції (без ПДВ) згідно з Додатком B 
(Форма фінансової пропозиції) 
 
• Валюта: грн 
• Ваша пропозиція має бути дійсна щонайменше 30 днів 
• Стандартні умови оплати УВКБ ООН становлять чисті 30 днів після задовільної доставки 
товарів/послуг та їх прийняття УВКБ ООН 
• Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків і зборів 
• Ваша пропозиція має базуватися на цінах «все включено» в гривнях 
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Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків і зборів. Подробиці 
щодо необхідних товаросупровідних документів та їх оформлення (для Учасників, які мають 
статус платника ПДВ) додатково описані в Додатку F. 
 
Щоб вважатись кваліфікованою для фінансової оцінки, ваша компанія повинна: 
 
1. Надайте належним чином заповнену та підписану форму реєстрації постачальника 
(Додаток C) 
2. Бути належним чином зареєстрованою та діючою компанією 
3. Мати можливість попереднього фінансування проекту 
4. Надайте дійсні ліцензії на надання запитаних послуг 
5. Сертифікати якості на весь товар 
6. Зуміти завершити монтажні роботи для всіх лотів протягом 30 днів 
7. Усі товари повинні бути новими та мати максимальний гарантійний термін 12 місяців 
(якщо застосовно) для кожної категорії товарів 
8. Надайте гарантійний термін 12 місяців для покриття відповідальності за дефекти після 
завершення та передачі проекту. 
9. Надати УВКБ ООН технічні звіти після завершення проекту 
 
1. Документи запиту на пропозицію - додатки 

       Наступні додатки є невід'ємною частиною цього Запиту на пропозицію: 
 

• Додаток A1 (i) – Макет для ЛОТу 1 LAN для офісу 
• Додаток A1 (ii) – Обсяг робіт для LOT 1 LAN and Power Cabling_ENG 
• Додаток A1 (ii) – Обсяг робіт для ЛОТ 1 LAN and Power Cabling_UKR 
• Додаток А2 – Схема розміщення відеоспостереження для ЛОТу 3 
• Додаток B – Фінансова пропозиція з питань безпеки ENG-UKR 
• Додаток C – Реєстраційна форма постачальника 
• Додаток D – Загальні умови договору про надання товарів та послуг - 2018 
• Додаток E – Кодекс поведінки постачальників ООН 
•Додаток F – Порядок документального оформлення податкової звітності для 
підприємств, які є платниками ПДВ 

 
Учасники тенедру зобов'язані подати будь-який запит на роз'яснення щодо цього Запиту на 
пропозицію електронною поштою до Відділу постачання за адресою ukrkipro@unhcr.org 
    
Кінцевий термін отримання запитань для роз'яснення 23:59 за Kиївським часом 
06.10.2022.  
Будемо вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 11.10.2022 о 23:59 за Kиївським 
часом 
електронною поштою на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org (Будь ласка, зверніть увагу, що 
пропозиції, надіслані на електронну адресу запиту, не будуть оцінюватися, окрім ukr-rfq-
offers@unhcr.org) 
 
Зверніть увагу, що політика електронної пошти, що використовується УВКБ ООН, обмежує 
розмір вкладень максимум 20 Мб, тому може знадобитися надіслати більше одного 
електронного листа для всієї подачі. 
 
Будь ласка, вкажіть у полі теми електронної пошти:  

- UKRVI/RFQ /2022-141; 
- Назва вашої організації 
- Кількість надісланих електронних листів (наприклад: 1/2, 2/2 тощо) 

Приклад: UKRVI/RFQ/2022-141, Компанія А, електронна пошта 1 з 2 
 
Учасників просять збегірати ціну(и), а котирування повинні бути дійсними протягом 
щонайменше 30 днів. Після закриття тендеру учасникам, які подали пропозиції, не 
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дозволяється змінювати пропозиції. Тому нагадуємо вам, що ви повинні ретельно 
підготувати свою пропозицію. Стандартні умови оплати УВКБ ООН складають 30 днів 
після задовільної доставки товарів або послуг та їх прийняття УВКБ ООН.  
 
 
Надаємо Вам у ДОДАТКУ D Загальні умови контрактів на надання товарів УВКБ ООН 
(Ред. 2018). Ви повинні чітко вказати у своїй пропозиції, якщо приймаєте їх, і підписати 
останню сторінку Додатку D. 
 
Будь ласка, знайдіть у ДОДАТКУ E Кодекс поведінки постачальників ООН. Ви повинні 
чітко вказати у своїй пропозиції, якщо приймаєте їх, і підписати останню сторінку Додатку E. 
Форма реєстрації постачальника: Якщо ваша компанія ще не зареєстрована в УВКБ 
ООН, ви повинні заповнити, підписати та подати разом з технічною пропозицією форму 
реєстрації постачальника (Додаток С). 
 
 
 
 

Ізабелла Нгума, 
Помічник Радника з постачання 

Регіональний офіс УВКБ ООН, м.Вінниця, Україна 
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