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ДАТА: 06.10.2022 

 
ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: № UKRKI/RFQ /2022-142 

 
НА ОДНОРАЗОВУ ЗАКУПІВЛЮ 4500 МАСЛЯНИХ ОБІГРІВАЧІВ. 

 
ПРОПОЗИЦІЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО: 12.10.2022 до 17:00 за київським часом 

 

 
Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН), 
створене 14 грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 1, просить 
Вас надати цінову пропозицію на одноразову закупівлю електричних приладів, як зазначено в 
Додатку A цього Запиту на цінову пропозицію (RFQ). 
 
1. ВИМОГИ 
 
ОПИС: ПОСТАВКА МАСЛЯНИХ ОБІГРІВАЧІВ 
 
МІСЦЯ ДОСТАВКИ: 
 

№ Код складу Місцезнаходження Фізична адреса Кількість (шт) 

1 UKRK4 Київ 08320, Київська 
область, Велика 
Олександрівка, вул. 
Київський Шлях, 121 

 
1,125 

2 UKRL3 Львів с.Зимна вода, 
вул.Яворівська,30 

450 

3 UKRD4 Дніпро Тернова вул., 3б 1,575 

4 UKRV1 Вінниця пр. Коцюбинського, 4 900 

5 UKRS2 Ужгород Соломонове, вул. 
Перемоги, 46. 

225 

6 UKRC1 Чернівці Головна вул., 246в 225 

 
ВАЖЛИВО: 

• Будь ласка, вкажіть інформацію про ціну у своїй пропозиції (без ПДВ) відповідно до 

Додатку В (Форма фінансової пропозиції) 

• Валюта: грн 

• Ваша пропозиція має бути дійсна щонайменше 30 днів 

• Стандартні умови оплати УВКБ ООН складають чисті 30 днів після задовільної 

доставки предметів і прийняття їх 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   

• Термін доставки вказуйте в днях. 

• Термін доставки: Інкотермс 2020, DAP у всі місця. 
 

 
1  Для отримання додаткової інформації про УВКБ ООН відвідайте http://www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/
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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 тендеру, які 
мають статус платника ПДВ) додатково описані в Додатку D. 
 
2. ДОКУМЕНТИ ЗАПИТУ НА ПРОПОЗИЦІЮ - ДОДАТКИ 

 
Наступні додатки є невід’ємною частиною цього запиту пропозицій: 
 

• Додаток A – Загальні характеристики маслонаповнених обігрівачів. 

• Додаток B - Форма фінансової пропозиції. 

• Додаток С – Реєстраційна форма постачальника 

• Додаток D – Загальні умови УВКБ ООН щодо контрактів на товари 

• Додаток E – Кодекс поведінки постачальників ООН 

• Додаток F – Порядок документального оформлення податкової звітності для компаній, 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 прийому запитань на роз’яснення 17:00 год Київський час 10.10.2022. 
 
Ми будемо вдячні отримати вашу пропозицію до 12.10. 2022 о 17:00 за київським часом 
електронною поштою на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org (Будь ласка, зверніть увагу, що 
пропозиції, надіслані на адресу електронної пошти для роз'яснення не будуть оцінені, 
оцінюватимуться лише надіслані на 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:  

- UKRKI/RFQ /2022-142; 
- Назва вашої організації 
- Кількість надісланих електронних листів (наприклад: 1/2, 2/2 тощо) 
Приклад: UKRKI/RFQ/2022-142, Компанія А, електронний лист 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 
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). 
 
                                                 Для   

Йоханнес Хайру 
Старший спеціаліст із постачання 

Представництво УВКБ ООН в Україні 

https://www.unhcr.org/rw/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/EN_General-Conditions-Goods-and-Services.pdf
mailto:ukrkipro@unhcr.org
mailto:ukr-rfq-offers@unhcr.org
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