
 

 

  

 
 
 

                                                            ДАТА: 22.11.2022 
 

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ:  No. UKRVI/RFQ/2022-154 
 

НА ОБЛАШТУВАННЯ НОВОГО ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ У ВІННИЦІ (вул. 
Малиновського, 26 СО УВКБ ООН) 

 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 28.11.2022 at 23:59 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, запитує вашу цінову пропозицію для одноразових закупівель на постачання та 
встановлення паркінкового місця, як зазначено в Додатку A1 цього Запиту. для пропозиції 
(ЗЦП). 
 
1. ВИМОГИ 
 
ОПИС: ПОСТАВКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРКІНКОВОГО МІСЦЯ ДЛЯ НОВОГО ОФІСНОГО 
ПРИМІЩЕННЯ В М. ВІННИЦЯ ЗГІДНО З НАСТУПНИМИ ДОДАТКАМИ: 
 

(i) ДОДАТОК A – Специфікації та технічні характеристики_ENG_UKR 
(ii) ДОДАТОК B – Плани поверхів/ Технічне креслення для робіт по перегородці 
(iii) ДОДАТОК C – Форма технічної пропозиції_ENG_UKR 
(iv) ДОДАТОК D – Загальні умови Контракту на товари та послуги (2018) 
(v) ДОДАТОК E – Кодекс поведінки постачальників ООН 
(vi) ДОДАТОК F –  Реєстраційна форма постачальника 
(vii) ДОДАТОК G – Порядок оформлення документів щодо податкової звітності (для 

компаній зі статусом платника ПДВ) UKR_ENG 
 
ЛОКАЦІЯ:   

вул. Малиновського, 26 Офіс УВКБ ООН 
 

ВАЖЛИВО: 

Будь ласка, зверніть увагу, що ВСІ критерії, наведені нижче, і як зазначено в 
Додатку C (A – E) форми Технічної пропозиції, є обов’язковими. Будь ласка, 
надайте всю необхідну документацію. 

 
• Підтвердження того, що ваша компанія зареєстрована та має ліцензію Уряду України 
(Уряд) на надання таких послуг. 
• Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ). 
• Подайте письмове підтвердження прийняття Загальних положень та умов УВКБ ООН 
(Додаток D), включаючи оплату в гривнях протягом 30 днів з дати отримання рахунків після 
задовільної доставки товарів/послуг. 
• Надати письмове підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальників ООН 
(Додаток E). 
• Належним чином заповнена, підписана, проштампована та датована форма реєстрації 
постачальника (Додаток F). 
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Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків і зборів. Деталі 
щодо необхідних товаросупровідних документів та їх оформлення (для Учасників торгів, які 
мають статус платника ПДВ) додатково описано в Додатку G. 
 
1. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

Наступні додатки є невід’ємною частиною цього запиту пропозицій: 
 

• Додаток A – Специфікація та таблиця кількості (BOQ). 
• Додаток B – Плани поверхів для робіт по перегородці 
• Додаток C – Форма технічної пропозиції 
• Додаток D – Загальні умови договору про надання товарів та послуг - 2018 
• Додаток E – Кодекс поведінки постачальників ООН 
• Додаток F – Реєстраційна форма постачальника 
• Додаток G – Порядок оформлення документів щодо податкової звітності для компаній, 
які є платниками ПДВ 
 

Учасники тендеру повинні надіслати будь-який запит на роз’яснення щодо цього запиту 
пропозицій електронною поштою до відділу постачання за адресою ukrkipro@unhcr.org 
 
Кінцевий термін прийому запитань на роз’яснення 24.11.2022 о 23:59 за київським 
часом. 
 
Ми будемо вдячні отримати вашу пропозицію не пізніше 28.11.2022 о 23:59 за київським 
часом 
електронною поштою на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org (Зверніть увагу, що пропозиції, 
надіслані на адресу електронної пошти для запиту, оцінюватимуться лише на ukr-rfq-
offers@unhcr.org) 
 
Майте на увазі, що політика електронної пошти УВКБ ООН обмежує розмір вкладених 
файлів максимум 20 Мб, тому може знадобитися надіслати більше одного електронного 
листа для всього подання. 
 
Будь ласка, вкажіть у полі теми електронного листа: 
- UKRVI/RFQ /2022-154. 
- Назва вашої компанії. 
- Кількість надісланих електронних листів (приклад: 1/2, 2/2 тощо) 
Приклад: UKRVI/RFQ/2022-154, компанія A, електронний лист 1 із 2 
 
Учасників торгів просять підтримувати ціну(и), а пропозиції повинні бути дійсними 
щонайменше 30 днів. Після закриття тендеру учасники, які подали пропозиції, не 
мають права змінювати пропозиції. Тому нагадуємо вам ретельно підготувати свою 
пропозицію. Стандартні умови оплати УВКБ ООН становлять 30 днів після 
задовільної доставки товарів або послуг і їх прийняття УВКБ ООН. Оплата 
здійснюється в національній валюті гривні. 
 
У ДОДАТКУ D додаються Загальні умови контрактів УВКБ ООН щодо надання товарів і 
послуг (ред. 2018 р.). Ви повинні чітко вказати у своїй пропозиції, чи приймаєте ви їх, і 
підписати останню сторінку Додатку D. 
 
У ДОДАТКУ E додається Кодекс поведінки постачальників ООН. Ви повинні чітко вказати 
у своїй пропозиції, чи приймаєте ви їх, і підписати останню сторінку Додатку E. 
 
Реєстраційна форма постачальника додається в ДОДАТКУ F. Будь ласка, заповніть, 
підпишіть та надішліть разом із своєю технічною пропозицією реєстраційну форму 
постачальника. 

Ізабелла Нгума  
Радник з питань закупівель 

 УВКБ ООН Саб-офіс Вінниця, Україна 


