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ДАТА: 02.12.2022 

 
ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ:  № UKRKI/RFQ/2022-151. 

 

ДЛЯ СКЛАДЕННЯ РАМКОВОЇ ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ ГОСПОДАРСЬКИХ СУМОК 
 

ПРОПОЗИЦІЇ МОЖНА НАДСИЛАТИ ДО: 9.12.2022. до 17.00 за київським часом 
 

 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), засноване 14 грудня 
1950 року Генеральною Асамблеєю ООН1, запитує вашу цінову пропозицію для одноразової 
закупівлі причепів для генераторів, як описано в Додатку A до цього Запиту на пропозиції 
(RFQ). 
 
1. ВИМОГИ 
 
ОПИС: ПОСТАВКА ГОСПОДАРСЬКИХ СУМОК 
 
МІСЦЕ ДОСТАВКИ:   
 

• ДАП КИЇВ: 08320, Київська область, Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121 

• ДАП ЛЬВІВ: 81110, Львівська обл., с. Зимна вода, вул. Яворівська, 30. 
 

ВАЖЛИВО: 

• Будь ласка, вкажіть інформацію про ціну у вашій пропозиції (без ПДВ) в Додатку B 

(Форма фінансової пропозиції) 

• Валюта: Долари США 

• Ваша пропозиція має бути дійсною щонайменше  протягом 60 днів 

• Стандартні умови оплати УВКБ ООН становлять 30 днів після задовільної доставки 

товарів та їх прийняття УВКБ ООН 

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

• Ваша пропозиція має бути за ціною «все включено» в грн (ДАП Київ, ДАП Львів)   

• Зацікавлений учасник тендеру повинен буде надати зразок для оцінки відповідно до 
специфікацій, наданих для цього тендеру.  

• Термін дії Рамкової угоди 1+1 рік в залежності від наявності коштів і виконання 
постачальником. 

 

Важливо 

Будь ласка, зверніть увагу, що витрати на виробництво та транспортування 
господарських сумок для зразків покриваються відповідним учасником 
тендеру. 
 

 

 
1  Для отримання додаткової інформації про УВКБ ООН див 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, які мають 
статус платника ПДВ) додатково описані в Додатку D. 
 
2. ДОКУМЕНТИ-ДОДАТКИ ЗАПИТУ НА ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Наступні додатки є невід’ємною частиною цього Запиту на пропозиції: 
 

• Додаток A– Технічні характеристики  

• Додаток B – Форма фінансової пропозиції  

• Додаток C – Реєстраційна форма постачальника  

• Додаток D –  Загальні умови договорів на поставку товарів для УВКБ ООН 

• Додаток Е – Кодекс поведінки постачальників ООН 

• Додаток F– Порядок документального оформлення податкової звітності для 
підприємств, які є платниками ПДВ 

 
Учасники тендеру повинні надсилати будь-які запити на роз’яснення щодо подання пропозиції 

електронною поштою до підрозділу постачання на електронну адресу: ukrkipro@unhcr.org    
 
Кінцевий термін прийому запитань для отримання роз’ясненнь - до 17:00 год за 
київським часом 28.11.2022.   
 
Ми будемо вдячні за отримання вашої пропозиції не пізніше 07.12.2022 до 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 запитань, не будуть оцінені, а лише 
отримані на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org) 
 
Майте на увазі, що політика щодо електронних листів, яку використовує УВКБ ООН, обмежує 
розмір вкладених файлів до максимум 20 Мб, тому може бути необхідним надіслати більше 
одного електронного листа, щоб подати всі документи. 
 
Будь ласка, в полі теми електронного листа вкажіть:  

- UKRKI/RFQ/2022-151; 
- Назва вашої компанії. 
- Кількість надісланих електронних листів (приклад: 1/2, 2/2 тощо) 
Приклад: UKRKI/RFQ/2022-151, Компанія А, електронний лист 1 із 2 
 

Важливо  
Для всіх учасників в Україні оплата здійснюється у гривнях (UAH) за обмінним курсом 
Організації Об’єднаних Націй, що діє на дату виставлення рахунка-фактури та акта прийому-
передачі. Будь ласка, перейдіть за посиланням нижче: 
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php.  
Фінансова пропозиція повинна охоплювати всі послуги, які будуть надані (ціна «все 
включено»).  
Ми просимо учасників не змінювати ціну(и), а пропозиції повинні бути дійсними 
щонайменше 60 днів. Після закриття тендеру учасники, які подали пропозиції, не мають 
права змінювати пропозиції. Тому нагадуємо вам, що необхідно ретельно підготувати 
свою пропозицію. Стандартні умови оплати УВКБ ООН становлять 30 днів після 
задовільної доставки товару та його прийняття УВКБ ООН.  
 
Будь-ласка, перегляньте Додаток D - Загальні умови Контрактів УВКБ ООН на постачання 
товарів (Ред. 2018). Ви повинні чітко вказати у своїй пропозиції, чи приймаєте ви його, і 
підписати останню сторінку Додатку D. 
 

mailto:ukrkipro@unhcr.org
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Будь ласка, ознайомтесь з ДОДАТКОМ Е - Кодекс поведінки постачальників ООН. Ви 
повинні чітко вказати у своїй пропозиції, чи приймаєте ви їх, і підписати останню сторінку 
Додатку E. 
 
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). 
 
 
 
 
 

Йоганнес Хайлу 
Старший Спеціаліст з постачання 

 Представництво УВКБ ООН в Україні 
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