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ДАТА: 20 грудня 2022 р. 
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ: № UKRKI/ITB/2022-022 
 

ДЛЯ УКЛАДАННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ІКТ-ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ПРОЕКТІВ УВКБ ООН В УКРАЇНІ 

 
ДАТА І ЧАС ЗАКРИТТЯ: 06 СІЧНЯ 2023 – 23.59 за київським часом 

 
 
 
ЗНАЙОМСТВО З УВКБ ООН. 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців було засновано 14 грудня 1950 року 
Генеральною Асамблеєю ООН. Агентство уповноважене вести та координувати міжнародну 
діяльність щодо захисту біженців та вирішувати проблеми біженців у всьому світі. Його основна мета 
– захист прав і добробуту біженців. Воно також має повноваження допомагати людям без 
громадянства. 

За понад сім десятиліть агентство допомогло десяткам мільйонів людей почати життя заново. 
Сьогодні УВКБ ООН працює більш ніж в 135 країнах та продовжує допомагати приблизно 79,5 
мільйонам людей. Щоб допомогти та захистити деяких із найвразливіших верст населення у світі в 
багатьох місцях і типах середовища, УВКБ ООН має закуповувати товари та послуги по всьому світу. 
Для отримання додаткової інформації про УВКБ ООН, його повноваження та діяльність див. 
http://www.unhcr.org. 

Товари, придбані в рамках цього тендеру, будуть спрямовані на допомогу незахищеним верствам 
населення, які потребують гуманітарної допомоги в Україні. 

1. ВИМОГИ  
 

Представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні 
(надалі – УВКБ ООН) запрошує кваліфікованих постачальників зробити пропозицію з фіксованою 
ціною для укладення Рамкового договору на постачання ІКТ-обладнання для проектів УВКБ ООН в 
Україні.  
 
ВАЖЛИВО:  
Точні технічні характеристики товарів детально описані в Додатку А до цього документа. 
 
УВКБ ООН може укласти Рамковий договір з початковою тривалістю 6 місяців з можливістю 
продовження на наступний період – 6 місяців. Учасникам, які переможуть у тендері, буде 
запропоновано зберегти запропоновану ціну та модель протягом терміну дії Рамкового договору. 
 
Орієнтовні потреби вказані в Додатках A і B. 
 
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість була вказана, щоб дати учасникам тендеру можливість 
отримати інформацію про прогнозовані вимоги. Це не означає, що УВКБ ООН зобов’язується 
купити кількість товарів, зазначену в Додатку B. Кількість може змінюватись і залежатиме від 
фактичних потреб і наявних коштів, кількість регулюється видачею окремих Замовлень на 
закупівлю. 
 

 

http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/


 

 2 

Інші агенції, фонди та програми Організації Об’єднаних Націй мають право на ті самі ціни та умови, 
які містяться в пропозиціях переможців тендерів, і можуть стати основою для Рамкового договору з 
іншими агенціями ООН. 
 
 
ВАЖЛИВО:  
У разі укладення Рамкового договору будь-яка зі сторін може розірвати договір лише після 
надіслання письмового повідомлення іншій стороні за 30 днів. 
 
Порушення примирного чи арбітражного провадження відповідно до статті 18 «Врегулювання 
суперечок» Загальних умов контрактів УВКБ ООН для надання товарів і послуг не вважається 
«причиною» для розірвання або положенням про розірвання. 
 
 
ВАЖЛИВО:  
Наполегливо рекомендуємо уважно прочитати це Запрошення на участь у тендері та додатки до 
нього. Недотримання викладених тут процедур може призвести до дискваліфікації з процесу 
оцінювання. 
 
Примітка: цей документ жодним чином не слід тлумачити як пропозицію укласти договір із вашою компанією. 
 
2.  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ТЕНДЕРУ: 
 
2.1. ДОКУМЕНТИ ЗУТ 

 
Наступні додатки є невід’ємною частиною цього Запрошення на участь у тендері: 

 
Додаток А:     Специфікація запитуваного IKT-обладнання 
Додаток А1:   Форма технічної пропозиції  
Додаток В:     Форма фінансової пропозиції 
Додаток С:     Реєстраційна форма постачальника  
Додаток D:     Загальні умови Контрактів УВКБ ООН на постачання товарів (ред. 2018) 
Додаток E:     Порядок документального оформлення податкової звітності (для підприємств, 

які є платниками ПДВ). 
Додаток F:     Кодекс поведінки постачальників ООН  
 

2.2 ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
 

Ми будемо вдячні, якщо ви повідомите нас про отримання цього ЗУТ електронною поштою на 
адресу UNHCR-UKR-Procurement@unhcr.org: 
 
- Ваше підтвердження про отримання цього Запрошення на участь в тендері; 
- Чи будете ви подавати заявку на участь; 
- Джерело, звідки ви отримали цю тендерну документацію (наприклад, електронна пошта, 

веб-сайт УВКБ ООН, веб-сайт ГРООН, Facebook сторінка УВКБ ООН тощо) 
 
ВАЖЛИВО:  
Будь ласка, зверніть увагу, що тендерні пропозиції НЕ потрібно надсилати на вказану вище адресу 
електронної пошти. 

 
2.3 ЗАПИТИ НА РОЗ'ЯСНЕННЯ 
 

 Учасники тендеру повинні надсилати будь-які запити на роз’яснення щодо цього тендеру 
електронною поштою до підрозділу постачання на електронну адресу: ukrkipro@unhcr.org.  
Кінцевий термін прийняття запитань – 27 грудня 2022 23:59 за київським часом.  

  
ВАЖЛИВО:  

mailto:ukrkipro@unhcr.org
mailto:ukrkipro@unhcr.org
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Будь ласка, зверніть увагу, що тендерні пропозиції не потрібно надсилати на вказану вище адресу 
електронної пошти. Невиконання цього положення призведе до дискваліфікації. 

 
УВКБ ООН узагальнить отримані запитання. УВКБ ООН може на свій розсуд скопіювати та 
відправити будь-яку відповідь на конкретне запитання всім іншим запрошеним учасникам 
одночасно. Документ із запитаннями та відповідями буде підготовлено та розміщено на веб-
сайті УВКБ ООН або надіслано електронною поштою всім запрошеним учасникам тендеру. 

 
2.4 ВАША ПРОПОЗИЦІЯ 

 
Ваша пропозиція має буде підготовлена англійською або українською мовою. 
 
Будь ласка, надішліть свою пропозицію, використовуючи надані додатки. Пропозиції, що не 
відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до розгляду. 
 

ВАЖЛИВО:  
Включення копій вашої пропозиції до будь-якої кореспонденції, надісланої безпосередньо до 
відповідального покупця або будь-якого іншого співробітника УВКБ ООН, окрім адреси електронної 
пошти для подання пропозицій, призведе до дискваліфікації пропозиції. Будь ласка, надішліть 
свою пропозицію безпосередньо за адресою, зазначеною в розділі 2.6 «Подання тендерної 
пропозиції» цього ЗУТ. 

 
Ваша пропозиція повинна містити наступні два пакети документів: 
 

- Технічна пропозиція 
- Фінансова пропозиція  

 
2.4.1  Зміст ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
  
ВАЖЛИВО:  
Технічна пропозиція не має містити інформацію про ціни. Невиконання вимог може призвести до 
дискваліфікації. Технічна пропозиція повинна містити всю необхідну інформацію. 

 
Технічні дані про товари, запитувані УВКБ ООН, можна знайти в Додатку A.. 
 
У вашій технічній пропозиції має бути чітко зазначено, чи повністю відповідає ІКТ-обладнання, 
яке ви пропонуєте, наданим специфікаціям товару. Чітко вкажіть і розкрийте будь-які 
розбіжності з наданими специфікаціями. 
 
Наступні деталі також надаються в Технічній пропозиції. 

  
Установчі та реєстраційні документи компанії: Свідоцтво про реєстрацію підприємства, 
свідоцтво платника ПДВ/ЄП, довідка з банку тощо. 
 
Порядок документального оформлення податкової звітності (для підприємств, які є 
платниками ПДВ): Ваша технічна пропозиція повинна містити підтвердження ознайомлення 
з оформленням документів щодо податкової звітності шляхом підписання Додатку Е. 
 
Пропозиції без вищезазначених свідоцтв/сертифікатів можуть бути не допущені для 
подальшої оцінки. 
 
Подача технічної документації (що включає, серед іншого, брошуру, технічний паспорт, 
інформаційний лист) для кожного запропонованого товару. Пропозиція без брошури не 
може розглядатися для подальшої оцінки. 
 
Країна походження постачальника та місце виробництва: У технічній пропозиції 
зазначається країна виробництва ІКТ-обладнання.   
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Місце перевірки: Перевірка буде проведена в приміщенні УВКБ ООН після доставки за наш 
власний кошт. 
 
Гарантія: Тендерна пропозиція повинна містити термін відповідальності та усунення дефектів 
з умовами гарантії. Гарантійний період має відповідати мінімальному періоду, вказаному в 
Додатку А. 
 
Сертифікат: У разі наявності учасник повинен надати копію міжнародно визнаного 
сертифіката якості компанії-виробника разом із копією сертифіката якості на готову 
продукцію. 

 
Потужність виробництва та доставки: Учасник тендеру повинен вказати час мобілізації, 
кількість на складі, тижневу виробничу потужність і тижневу можливість доставки. 
 
Заздалегідь оцінені збитки Будь ласка, зверніть увагу, що під час виконання Рамкового 
договору або Замовлення на закупівлю, у разі затримки з боку Виконавця, яка не наносить 
шкоди іншим правам і засобам правового захисту УВКБ ООН, УВКБ ООН може за власним 
вибором вимагати неустойку за таку затримку в розмірі 0,3% від вартості за кожен день 
затримки після дати, коли Товари мали бути доставлені. 
 
Реєстраційна форма постачальника: Якщо ваша компанія ще не зареєстрована в УВКБ 
ООН, ви повинні заповнити, підписати та надіслати разом із своєю технічною пропозицією 
форму реєстрації постачальника (Додаток С). Якщо ви зареєстровані в УВКБ ООН, необхідно 
вказати ваш номер постачальника.  

 
Загальні умови Контрактів УВКБ ООН на постачання товарів: Ваша технічна пропозиція 
повинна містити ваше визнання Загальних умов УВКБ ООН щодо надання товарів і послуг 
шляхом підписання Додатку D. 
 
Кодекс поведінки постачальників ООН: Ваша технічна пропозиція повинна містити ваше 
визнання Кодексу поведінки постачальника ООН у формі підписаного Додатку F. 

 
Будь ласка, зверніть увагу, що подання пропозиції вважається прийняттям Загальних 
умов УВКБ ООН щодо надання товарів і послуг, навіть якщо Загальні умови УВКБ ООН 
щодо надання товарів і послуг і Кодекс поведінки постачальника УВКБ ООН не 
підписані відповідно до рекомендацій. 
 

2.4.2  Зміст ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
  

Ваша окрема фінансова пропозиція має містити загальну пропозицію в єдиній валюті – 
гривні або доларах США.  
 
Платіж можна здійснити в доларах США або гривнях за обмінним курсом ООН, що діє на дату 
оформлення замовлення на купівлю (ЗК), перейшовши за посиланням: Обмінний курс ООН . 
 

ВАЖЛИВО:  
Будь ласка, уважно вивчіть модель ціноутворення, що застосовується до цього запрошення до 
участі в тендері. 
 

Фінансова пропозиція повинна бути подана згідно з Формою фінансової пропозиції, Додаток B. Заявки, які 
мають іншу цінову структуру, можуть не прийматися. 

 
Вартість одиниці продукції: Учасник повинен запропонувати ціну за одиницю DAP до: 
Склад Бергер Карго Україна, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121.  
 
УВКБ ООН звільняється від усіх прямих податків і митних зборів. Тому ціна вказується без 
ПДВ. Але, якщо Учасник є платником ПДВ, це необхідно зазначити. 
 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php.
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Прохання залишити вашу пропозицію дійсною протягом 90 календарних днів з кінцевого 
терміну подання. УВКБ ООН докладе всіх зусиль, щоб вибрати компанію протягом цього 
періоду. Ціни та модель, зазначені в пропозиції Учасника (Постачальника), залишатимуться 
дійсними протягом терміну дії Рамкового договору. Стандартні терміни оплати УВКБ ООН 
становлять 30 календарних днів після задовільного виконання та отримання належних 
документів. 
 
Якщо в будь-який час протягом терміну дії договору будь-яке обладнання буде замінено або 
модифіковано новою моделлю та/або кращою технологією, постачальник повинен надати 
УВКБ ООН таку нову модель або кращу технологію за тією самою ціною за таке обладнання 
або ціною такої нової моделі або кращої технології, залежно від того, яка ціна нижче. 
 
Витрати на підготовку тендерної пропозиції та переговори щодо договору, включно з будь-
якими пов’язаними поїздками, не підлягають відшкодуванню та не можуть бути включені до 
прямих витрат, понесених у зв’язку з виконанням завдання. 

 
2.5 ОЦІНКА ЗАЯВКИ: 
 

Кожна пропозиція від учасника розглядатиметься окремо та незалежно. Учасники тендеру 
повинні подати повну пропозицію для участі та використовувати всі надані форми та 
контрольні списки. Посилання на попередні або поточні пропозиції розглядатись не будуть. 
Присудження попереднього контракту з УВКБ ООН само по собі не вважатиметься перевагою 
чи гарантією перемоги у майбутніх тендерів. Договір(и) буде укладено з постачальником(ами), 
який відповідає вимогам специфікації УВКБ ООН (відповідає технічним вимогам) і пропонує 
найнижчі ціни.  

 
2.5.1 Реєстрація постачальника:  
 

Кваліфікованих постачальників буде додано до бази даних постачальників після 
підтвердження того, що вони підходять на основі поданої реєстраційної форми постачальника 
та підтверджуючих документів.  
 
Якщо ваша компанія ще не зареєстрована в УВКБ ООН, ви повинні заповнити, підписати та 
надіслати разом із своєю технічною пропозицією форму реєстрації постачальника, Додаток 
С, разом із наступними документами: 
 
• Фінансовий стан, 
• Основна діяльність, 
• Податкова реєстрація, 
• Свідоцтво про оформлення страхового полісу та свідоцтво про сплату податків або 

свідоцтво про звільнення від сплати податків, якщо Учасник має такі привілеї, 
• Статус компанії, 
• Офіційний лист про призначення місцевим представником, якщо Учасник тендеру 

подає тендерну пропозицію від імені організації, розташованої за межами країни, 
• Документи про реєстрацію торгової назви, якщо є. 

Пізніше це буде супроводжуватися оцінкою ефективності як постачальника, наприклад: 

• Вибіркове/періодичне тестування продукції постачальника, 
• Здатність швидко реагувати на потреби Агентства, 
• Своєчасна доставка, 
• Надійність товарів і послуг. 

2.5.2 Технічна оцінка: 

Для обрання переможця для укладання Рамкового договору УВКБ ООН встановило критерії 
оцінки, на основі яких будуть відбиратись отримані пропозиції. Буде проводитись оцінка 
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технічної та фінансової складової. Усі пропозиції від постачальників, які пройшли попередню 
кваліфікацію, будуть оцінюватися на основі критеріїв, що наведені нижче: 

Критерії оцінювання 
Пройдено/Не 
пройдено 

A. Основні документи, надані, як зазначено в ЗУТ   

  A.1 Свідоцтво про реєстрацію компанії   

  A.2 Свідоцтво платника ПДВ/єдиного податку   

  A.3 Банківська довідка   
В. Відповідність встановленим специфікаціям УВКБ ООН  

  
B.1 Повний опис специфікації продукції, технічний паспорт та 
брошура.    

  B.2 Сертифікат якості   
 
2.5.3 Фінансова оцінка: 

 
Фінансова складова оцінюватиметься лише для тих постачальників, які пройдуть технічну 
оцінку. 
 
Усі пропозиції від постачальників будуть оцінюватися на основі: 
 
- Відповідність встановленим специфікаціям УВКБ ООН. 
- Вартість одиниці товару. 
- Потужності постачання та виробництва. 

 
2.6  ПОДАЧА ЗАЯВКИ: 
 

Пропозиції повинні містити ваш офіційний бланк, який чітко ідентифікує вашу компанію.  
 
Тендерні пропозиції слід подавати електронною поштою, а всі додатки (Додаток A1, Додаток 
B, Додаток C, Додаток D, Додаток E та Додаток F) мають бути у форматі PDF, завірені 
підписом і печаткою. (копії документів у форматі PDF можуть, як доповнення, бути включені в 
Excel (Додаток А1 та Додаток В) або інші формати тощо.).  
 
Технічна та фінансова пропозиції повинні бути чітко розділені (надсилаються 
окремими електронними листами), і жодна фінансова інформація не повинна 
згадуватися в технічній пропозиції. 
 
Тендерні пропозиції необхідно надсилати ТІЛЬКИ електронною поштою на адресу: 
UNHCR-UKR-tendercommittee@unhcr.org  

 
ВАЖЛИВО:  
Технічна пропозиція та фінансова пропозиція мають бути надіслані окремими документами.  
Невиконання цієї вимоги призведе до дискваліфікації.  

 
Кінцевий термін подачі: 06 Січня 2023, 23.59 за київським часом. 

 
ВАЖЛИВО:  
Будь-яка заявка, отримана після цієї дати або надіслана на іншу адресу УВКБ ООН, буде відхилена. 
УВКБ ООН може на власний розсуд продовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій, 
повідомивши про це одночасно всіх потенційних учасників, опублікувавши цю інформацію на 
доступних ресурсах (сайт УВКБ ООН, сайт ГРООН). 

 
Отримання вашої заявки буде підтверджене автоматичною відповіддю. Ваша автоматична 
відповідь має бути датована до кінцевого терміну 06 січня 2023 23.59 за київським часом. 
Автоматична відповідь є підтвердженням про отримання вашого електронного листа щодо 
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повідомлення про закупівлю, це не означає, що ваша пропозиція була обрана. З іншого боку, 
лише пропозиції, на які прийшла автоматична відповідь з поштової скриньки UNHCR-UKR-
tendercommittee@unhcr.org з датою/часом кінцевого терміну або раніше, будуть 
оцінюватись. Ви несете відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були 
отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок. УВКБ ООН не несе 
відповідальності за будь-які затримки, спричинені проблемами мережі тощо. 
 
Майте на увазі, що політика щодо електронних листів, яку використовує УВКБ ООН, обмежує 
розмір вкладених файлів до максимум 20 Мб, тому Вам може бути необхідно надіслати 
більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері. 

 
У полі теми електронного листа вкажіть:  
- Пропозиція ITB 2022-022 
- Назва вашої компанії з назвою вкладення 
- Кількість надісланих електронних листів (приклад: 1/3, 2/3, 3/3). 
Наприклад: UKRKI/ITB/2022-022 Компанія XXX (електронний лист 1 із 3) 
 
УВКБ ООН не несе відповідальності за пошук або збереження будь-якої інформації, яка 
не вказана в тендерній пропозиції. Відповідно, щоб забезпечити наявність достатньої 
інформації, учасник тендеру повинен надати, як частину тендерної пропозиції, будь-
який описовий матеріал, такий як витяги, описи та іншу необхідну інформацію, яка, на 
його думку, покращить розуміння його пропозиції. 
 

ВАЖЛИВО: 
Фінансову пропозицію буде відкрито для оцінки лише в тому випадку, якщо технічна частина 
пропозиції постачальника пройшла відбір та прийнята УВКБ ООН як така, що відповідає технічним 
специфікаціям. 
 
 
2.7 ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВОК:  
 

УВКБ ООН залишає за собою право повністю або частково прийняти вашу заявку або 
дозволити розподілити або частково присудити договір. 
 
УВКБ ООН може на власний розсуд збільшити або зменшити запропонований обсяг товарів 
під час надання Замовлення на купівлю (ЗК) та не очікує значних змін заявленої ставки. Будь-
яке таке збільшення або зменшення кількості обговорюватиметься з переможцем тендеру у 
рамках завершення оформлення Замовлення на купівлю товарів. 

 
УВКБ ООН може на власний розсуд продовжити термін подання пропозицій, письмово 
повідомивши про це всіх потенційних постачальників. Продовження кінцевого терміну може 
супроводжуватися внесенням змін до тендерної документації, підготовленої УВКБ ООН за 
його власною ініціативою або у відповідь на запит про роз’яснення від потенційного 
постачальника. 

 
Зауважте, що УВКБ ООН не зобов’язане вибирати будь-яку з компаній, що подає пропозиції, і 
жодним чином не зобов’язує себе вибирати компанію, яка пропонує найнижчу ціну. Крім того, 
Договір(и) буде укладено з компанією, яка подала таку пропозицією, яка буде найбільше 
відповідати потребам, а також відповідатиме загальним принципам УВКБ ООН, включаючи 
економію та ефективність і найкраще співвідношення ціни та якості. 

 
2.8 ВАЛЮТА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ 
 

Будь-яке Замовлення на купівлю (ЗП), видане в результаті цього ЗУТ, буде виконано в 
місцевій валюті. Оплата буде здійснена відповідно до Загальних умов закупівлі товарів і 
послуг у валюті, у якій видано ЗК. Виплати розпочинаються лише після того, як УВКБ ООН 
підтвердить успішне завершення. 
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2.9 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ КОНТРАКТІВ УВКБ ООН ПРО ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ   
 

Зверніть увагу, що Загальні умови Договорів (Додаток D) мають суворо дотримуватись для 
цілей будь-якого майбутнього контракту. Учасник має письмово підтвердити згоду з цими 
умовами. 
 

2.10 ПОЛІТИКА НУЛЬОВОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
 

Будь ласка, зверніть увагу, що УВКБ ООН суворо дотримується політики нульової 
толерантності, тому рекомендує своїм постачальникам не пропонувати будь-які подарунки, 
послуги, знаки гостинності тощо персоналу УВКБ ООН.  Будь-який постачальник, який буде 
пропонувати подарунки, послуги, гостинність і комісію тощо співробітникам УВКБ ООН, буде 
внесений до санкційного списку Організації Об’єднаних Націй, і УВКБ ООН більше не матиме 
з ними справи. 

 
2.11    ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ООН 
 

УВКБ ООН підтримує Ініціативу Глобального договору ООН, висунуту 31 січня 1999 року 
Генеральним секретарем ООН Кофі Аннаном, яка має об’єднати компанії з установами ООН, 
працівниками та громадянським суспільством для підтримки десяти принципів у сферах прав 
людини, праці, навколишнього середовища та анти-корупції. УВКБ ООН закликає учасників 
тендеру підписатися на цю ініціативу за адресою: https://www.unglobalcompact.org/ 
 

 
 
 

Йоганнес Хайлу Гебре-Маріам 
Старший спеціаліст з постачання 

Представництво УВКБ ООН в Україні 

p.p. Kristof Horvath, Supply Officer


