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ДАТА: 02.12.2022 

 
ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ:  № UKRKI/RFQ/2022-155 

 
ДЛЯ РАЗОВОЇ ЗАКУПІВЛІ КОЛІСНИХ ПРИЧЕПІВ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРІВ 

 
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: Технічні характеристики відповідно до Додатку А;  
- Кількість:  

i. ЛОТ 1: Три (3) колісні причепи для генераторів до 60 кВА 

ii. ЛОТ 2: Три (3) колісні причепи для генераторів до 100 кВА 

- Доставка:  

LOT 1 Причепи для генераторів до 60 кВА  

1 • ДАП КИЇВ:  шт.  1 

2 ДАП Львів шт. 2 

LOT 2 Причепи для генераторів до 100 кВА  

1 ДАП Дніпро  шт. 1 

2 ДАП КИЇВ:  шт. 1 

3 ДАП Львів  шт. 1 

 

- Інкотермс 2020: ДАП 
 
Цінові пропозиції слід надсилати, використовуючи Фінансову форму в Додатку В, 
належним чином підписану та завірену печаткою. 
 
Будь ласка, включіть у свою пропозицію таку інформацію про ціну (без ПДВ): 
 
- Валюта пропозиції: Долар США 
- Вартість одиниці: ДАП Дніпро, ДАП Київ, ДАП Львів. 
- Вартість усіх предметів/товарів. 
- Загальна вартість товару (все включено); 
- Сертифікати якості. 

 
1  Для отримання додаткової інформації про УВКБ ООН див http://www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/
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- Усі ліцензії/сертифікати, необхідні для реєстрації відповідно до законодавства 
України в Головному сервісному центрі МВС.  

- Термін доставки в календарних днях. 
- Країна походження товару. 
- Наявний склад поруч. 
- Учасник тендеру повинен буде виготовити 1 причіп для генератора потужністю 60 

кВА та 1 причіп для генератора потужністю 100 кВА відповідно до специфікацій в 
Додатку А для перевірки та затвердження.  

 
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. 
 
2. Подання пропозиції   
 

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 на роз’яснення 17:00 год за київським часом 
07.12.2022.   
 
Ми будемо вдячні за отримання вашої пропозиції не пізніше 09.12.2022 до 17.00 год. за 
київським часом на електронну 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/RFP/2022-155; 
- Назву вашої компанії. 
- Кількість надісланих електронних листів (приклад: 1/2, 2/2 тощо) 

 
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.  
 
 

Важливо 
Для всіх учасників в Україні, оплата здійснюється у гривнях (UAH) за обмінним курсом 
Організації Об’єднаних Націй, що діє на дату виставлення рахунку-фактури та акту 
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»). 
 

 
Будь-ласка, перегляньте Додаток - C Загальні умови Контрактів УВКБ ООН на 
постачання товарів (Ред. 2018). Ви повинні чітко вказати у своїй пропозиції, чи приймаєте ви 
їх, і підписати останню сторінку Додатку С. 
 
Додано ДОДАТОК D - Кодекс поведінки постачальників ООН. Ви повинні чітко вказати у 
своїй пропозиції, чи приймаєте ви його, і підписати останню сторінку Додатку D. 

mailto:ukrkipro@unhcr.org
mailto:ukr-rfq-offers@unhcr.org
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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 Е). 
 
Дякуємо за Вашу увагу.  
 
 

Салумеза К. Каноті 
 

Спеціаліст з постачання 
  

Представництво УВКБ ООН в Україні 


