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UKR/ITB/2022-026 

ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

 

Передумова: 

Посилаючись на триваючий конфлікт і подальшу потребу в забезпеченні підтримки підмандатних осіб 
(ПО) і органів влади, УВКБ ООН має намір укласти рамковий контракт (Рамковий договір) для постачання 
будівельних матеріалів.  Зазначений контракт служитиме для того, щоб постачальники були готові надати 
необхідні будівельні матеріали для: 1) базового самостійного ремонту для покращення умов життя ПО в 
Україні, 2) підтримки постраждалих від конфлікту районів, які потребують матеріалів для ремонтних робіт. 
У зв’язку з цим УВКБ ООН створило перелік наступних основних матеріалів, для яких підрядники мають 
запропонувати свої ціни: 

- Лот 1: Пиломатеріали 
- Лот 2: Загальнобудівельні матеріали 
- Лот 3: Оздоблювальні матеріали 
- Лот 4: Сантехнічне обладнання 
- Лот 5: Електричні прибори 
- Лот 6: Вікна 

Вищезазначені матеріали мають допомогти у виконанні невеликого ремонту, необхідного для житлових 
будинків, які зазнали незначних структурних пошкоджень або не зазнали жодних пошкоджень, щоб 
забезпечити їх готовність до розміщення ПО, у тому числі протягом зимового періоду. Крім того, вони 
підтримуватимуть зусилля влади, спрямовані на ремонт/відбудову районів, які стали доступними для 
отримання гуманітарної допомоги в контексті триваючого конфлікту. 

 

Завдання:  

Учасників тендеру мають вказати вартість одиниці для позицій, які розподілені на 6 лотів у Додатку B – 
Фінансова пропозиція.  

 

Розподіл організовує та розглядає УВКБ ООН через свій склад у Києві. Отже, постачальники мають надати 
ціни для пропозицій, враховуючи доставку товарів до складу УВКБ ООН у Києві. 

Постачальникам також пропонується вказати свої ціни, враховуючи доставку до складу УВКБ ООН у 
Львові, якщо склад УВКБ ООН у Києві не буде доступним для доставки. 

 

Матеріали будуть запитуватися по лотам, визначеним таким чином: 

- ЛОТ 1: Пиломатеріали 
Крокви, дошки, фанера та OSB-плити 

- ЛОТ 2: Загальнобудівельні матеріали 
Покрівельні матеріали (цементний шифер, хвиляста та плоска сталь, бітумний шифер), сипучі 
матеріали (цегла, пісок, цемент, гравій, арматура), утеплювачі (мінеральна вата та 
пінополістирол), гіпсокартон, металопрофіль, кріплення, водопровідні труби. 

- ЛОТ 3: Оздоблювальні матеріали 
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Шпаклівка, фарба, керамічна плитка, пінополістирольні панелі та двері (вхідні та міжкімнатні) 
- ЛОТ 4: Сантехнічне обладнання 

Унітази, душові піддони, ванни, умивальники 
- ЛОТ 5: Електричні прибори 

Електричні кабелі, розетки та вимикачі, світильники 
- ЛОТ 6: Вікна 

ПВХ вікна з заміром, транспортуванням та доставкою. 
 

Кожен учасник тендеру може обрати участь у конкурсі на будь-який лот або на всі лоти, довівши свою 
здатність забезпечити запитані товари та доставити на склад УВКБ ООН у Києві та Львові. 
Розглядатимуться лише повні лоти (з повним переліком товарів). Часткові пропозиції щодо лоту не 
будуть розглядатись. 

 

Фінансова пропозиція: 

Фінансова пропозиція має бути надана за принципом «все включено», включаючи витрати на 
транспортування до пункту доставки. Склад УВКБ ООН, с. Велика Олександрівка Київської області, а також 
склад УВКБ ООН у Львові. Заявки потрібно підготувати в доларах США, євро або гривнях. Однак для 
компаній, зареєстрованих в Україні, незалежно від валюти тендерної пропозиції, платежі 
здійснюватимуться в гривнях за офіційним обмінним курсом ООН USD/EUR до UAH, що діє на дату 
оформлення замовлення на закупівлю. 

Будь ласка, зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільненого від сплати ПДВ та мита в Україні, тому 
цінові пропозиції надаються без ПДВ, однак для компаній-платників ПДВ, зареєстрованих в Україні, 
складова ПДВ зазначається окремо. 

 

Роль УВКБ ООН: 

УВКБ ООН забезпечить відповідність усіх товарів узгодженим специфікаціям відповідно до договірних 
угод. 

 

Час доставки: 

УВКБ ООН об’єднає свої замовлення настільки, наскільки це можливо. Середній розмір 
замовлення складатиме 5% від загальної передбаченої оціночної кількості, наведеної в Додатку 
B – в той же час УВКБ ООН не може взяти на себе зобов’язання про обов’язкове замовлення 
мінімальної кількості. 

Таким чином, учасники тендеру повинні мати можливість поставити до 5% від загальної 
обумовленої кількості, зазначеної в Додатку B, у наступні терміни виконання для кожного лота: 

Лот 1: доставка протягом 2 тижнів від дати замовлення/запиту; 

Лот 2: доставка протягом 2 тижнів від дати замовлення/запиту; 

Лот 3: доставка протягом 2 тижнів від дати замовлення/запиту; 

Лот 4: доставка протягом 4 тижнів від дати замовлення/запиту; 
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Лот 5: доставка протягом 4 тижнів від дати замовлення/запиту; 

Лот 6: доставка протягом 4 тижнів від дати замовлення/запиту; 

 

Учасники тендеру, які не можуть доставити товари на запит від УВКБ ООН відповідно до 
вищезазначеного розкладу, розглядатися не будуть. 

Наприклад, учасник надав пропозицію для Лоту 1. Загальна орієнтовна кількість «1.1 Брус 
25х100х4500 мм (з антисептиком)» становить 70 тис. шт. Таким чином, учасник тендеру має бути 
спроможним доставити 5% від 70 000 штук = 3 500 штук за 2 тижні. 

Учасник тендеру має вказати у Додатку C свою відповідність вищезазначеному. 

 

Технічні вимоги 

Будівельні матеріали постачатиме компанія, визначена через тендер. Технічна відповідність Компанії 
наступним вимогам (див Додаток C) буде оцінена КТО (комітетом з технічної оцінки) :  

- Відповідність запропонованих товарів специфікаціям і вимогам до продукції УВКБ ООН (як 
зазначено в Додатку B) – має бути підтверджено учасником тендеру у Додатку C (Лот 1, Лот 2 і 
Лот 3) 

- Деталі товару та специфікації мають бути додані/вкладені учасником для всіх товарів у Додатку 
С (Лот 4, Лот 5 і Лот 6) 

- Оборот за останні два роки (2020 та 2021) 
- Основний код у Класифікаторі видів економічної діяльності 
- Сертифікати розповсюдження, якщо застосовно/право власності на виробничі потужності, якщо 

застосовно 
- Досвід поставок подібних товарів і обсягів за останні 2 роки (грудень 2020 – грудень 2022) 
- Можливість доставки та транспортування – власний транспорт або контракти з логістичним 

партнером 
 


