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ДАТА: 21.10.2022 

 
ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ UKRKI/RFQ /2022-146 

 
НА ОДНОРАЗОВУ ЗАКУПІВЛЮ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ   

 
ЗАВЕРШЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 28.10.2022 о 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 
Націй1, просить Вашу цінову пропозицію на закупівлю санітарно-гігієнічних матеріалів, як 
зазначено в Додатку А до цього Запиту на пропозицію (RFQ). 
 
1. ПОТРЕБИ 
 
ОПИС: ПОСТАЧАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
МІСЦЯ ДОСТАВКИ:  
 

• Доставлено до місця (DAP)  КИЇВ: 08320, Київська область, м. Велика 
Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121 
 

ВАЖЛИВО: 

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

до Додатку B (Форма фінансової пропозиції) 

• Валюта: UAH 

• Ваша пропозиція повинна бути дійсною принаймні протягом 30 днів 

• Стандартними умовами оплати УВКБ ООН є 30 днів після задовільної доставки 

предметів та їх прийняття УВКБ ООН 

• Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків та зборів 

• Ваша комерційна пропозиція повинна базуватися на цінах «все включено» в 
гривнях (DAP Kyiv)   

 
Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків та зборів. 
Детальна інформація про необхідні відвантажувальні документи та їх обробку (для 
Учасників торгів, які мають статус платника ПДВ) додатково описана у Додатку D. 
 
2. ДОКУМЕНТИ ЗАПИТУ НА ПРОПОЗИЦІЮ - ДОДАТКИ 
 
Наступні додатки є невід'ємною частиною цього Запиту на пропозицію: 
 

 
1 Для отримання додаткової інформації про УВКБ, будь ласка, див. http://www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/
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• Додаток A – Ведомість обсягів робіт/Специфікації  

• Додаток B – Технічне завдання  

• Додаток C – Форма реєстрації постачальника  

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

• ДОДАТОК E: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

• Додаток F – Процедури документування податкової звітності для компаній зі 
статусом платника 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 17:00 за Київським часом 
26.10.2022.  
 
Будемо вдячні за отримання Вашої пропозиції не пізніше 28.10.2022 о 17:00 за київським 
часом 
електронною поштою на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org (  Будь ласка, зверніть увагу, що 
пропозиції, надіслані на 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:  

- UKRKI/RFQ /2022-146; 
- Назва вашої організації 
- Кількість надісланих електронних листів (наприклад: 1/2, 2/2 тощо) 
Приклад: UKRKI/RFQ/2022-146, 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 
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). 
 
 
 
 
 

Салумеза Космас Каноті 
Радник із закупівлі 

Представництво УВКБ ООН в Україні 
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