
 

 
 

 

ДАТА: 07.10.2022 
 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ : No. UKRVI/RFQ /2022-143 

                                   ДЛЯ РАЗОВОЇ ЗАКУПІВЛІ НА НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ,  

                                    Проект санпункту біля МПК "Старокозаче", Одеська область  

                        ПРОПОЗИЦІЯ повинна бути ОТРИМАНА до: 14.10.2022 о 23:59 за Kиївським часом  
 

                    Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН),          

                    засноване 14 грудня 1950 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй1,  

                    запитує вашу цінову пропозицію на послуги, зазначені в цьому запиті пропозицій (RFQ). 
 
1. ПОТРЕБТИ 

 

ОПИС: Проект санпункту біля МПК "Старокозаче", Одеська область 
                      Додаткову інформацію про необхідні послуги див. у Додатках A та B. 
 

                Будь ласка, використовуйте Додаток B (Форма фінансової пропозиції), щоб надати свою      

                пропозицію. Форма фінансової пропозиції повинна бути належним чином підписана та надана, 

                 як зазначено в пункті 2 – Подання запиту пропозицій нижче. 

 

               Будь ласка, зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від податків і зборів, тому, 

               будь  ласка, надайте свою пропозицію без ПДВ. 
 

           

 

                 Щоб вважатись кваліфікованою для фінансової оцінки, ваша компанія повинна: 

 

            1. Надайте належним чином заповнену та підписану форму реєстрації постачальника (Додаток E) 

            2. Бути належним чином зареєстрованою та діючою компанією 

            3. Мати можливість попереднього фінансування проекту 

            4. Надати дійсні ліцензії на виконання запитаних будівельних робіт 

            5. Зуміти завершити будівельні роботи протягом чотирьох (04) тижнів. 

            6. Надати гарантійний термін 12 місяців для покриття дефектів після завершення та передачі проекту. 

            7. Надати УВКБ ООН технічні звіти після завершення проекту 

 
        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. 
        Запити на роз’яснення можна надіслати електронною поштою на ukrkipro@unhcr.org  
        Кінцевий термін отримання запитів на роз’яснення – 10 жовтня до закінчення терміну 
        подання  пропозицій. 

 
2. ПОДАННЯ ЗАПИТУ ПРОПОЗИЦІЙ 

        Ми будемо вдячні отримати вашу пропозицію до 14.10.2022, 23:59 за київським,     
       українським часом електронною поштою у форматі PDF на ukr-rfq-offers@unhcr.org 
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                  Майте на увазі, що політика електронної пошти, яку використовує УВКБ ООН, обмежує розмір   
                  вкладених файлів до 10 Мб, тому може знадобитися надіслати більше одного електронного     
                  листа для всього подання. 

Будь ласка, вкажіть у полі теми електронного листа: 
- RFQ /2022-143 
- Назва вашої фірми 
- Кількість надісланих електронних листів (приклад: 1/2, 2/2) 
- Приклад: RFQ /2022-143, компанія A, електронний лист 1 із 2 
 
Ваша пропозиція має бути дійсна щонайменше 30 днів. Стандартні умови оплати УВКБ 
ООН становлять 30 днів після задовільної доставки товарів або послуг і їх прийняття 
УВКБ ООН. 

 

                   Додано Додаток C (Загальні умови контрактів УВКБ ООН щодо надання послуг) і  

                   Додаток D (Кодекс поведінки постачальників ООН). Надсилання вашої пропозиції означає   

                   прийняття Загальних умов контрактів УВКБ ООН на надання послуг та Кодексу поведінки                 

                   постачальників ООН. 
 

                   Дякую за вашу увагу. 
 

Ізабелла Нгума, 
Помічник Радника з постачання 

Регіональний офіс УВКБ ООН, м.Вінниця, Україна 
 
 
 

 

 

 
 

Додаток А – Схема та вигляд санітарного пункту 
Додаток B – Форма фінансової пропозиції в UKR. 
Додаток C – Загальні умови договору про надання послуг українською та англійською мовами. 
Додаток D – Кодекс поведінки постачальників ООН в UKR та ENG. 
Додаток E – Реєстраційна форма постачальника. 
Додаток F – Порядок документального оформлення податкової звітності для компаній, які є 
платниками ПДВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2022-10-07T15:27:16+0300
	Isabella NGUMA




