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ДАТА: 06.01.2023 

 
ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ: № UKRKI/RFQ /2023-100 

 
НА ОДНОРАЗОВУ ЗАКУПІВЛЮ 296 ЛАНЦЮГІВ ПРОТИКОВЗАННЯ ДЛЯ 74 АВТОМОБІЛІВ 

УВКБ ООН 
 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО: 15.01.2023 до 17:00 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 1, просить 
Вас надати цінову пропозицію на одноразову закупівлю лацюнгів протиковзання для автомобілів 
УВКБ ООН, як зазначено в Додатку A цього Запиту на цінову пропозицію (RFQ). 
 
1. ВИМОГИ 
 

- Опис: згідно Додатку А 
 

- Кількість: 296 ланцюгів протиковзання для 74 автомобілів УВКБ ООН згідно з таблицею 
нижче: 
 

Автомобіль К-сть Тип шин 
FORD, TRANSIT MINIBUS 9 Seats  9 235/65 R16 
TOYOTA LC 150- LV Prado  40 265/65 R17 
TOYOTA LC 200- AV  23 260/60 R18 
Toyota Camry  1 215/55/r17 
Volkswagen Caravelle  1 215/60 R17 

Всього 74 
 

-  Доставка: DAP Львів, офіс УВКБ ООН 
 
Цінові пропозиції повинні бути подані згідно Додатку А, Фінансова Форма, належним чином 
підписані та завірені печаткою. 
 
Будь ласка, вкажіть інформацію про ціну у своїй пропозиції (без ПДВ)  

- Валюта пропозиції: гривня; 
- Вартість одиниці, включаючи доставку до Львівського офісу УВКБ ООН: 
- Загальна вартість товарів. 
- Термін доставки в календарних днях. 
- Наявна кількість товару на складі (готової до відвантаження). 
 

Зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків і зборів. Додаткова 
інформація щодо необхідних товаросупровідних документів та їх оформлення (для учасників 
тендеру, які мають статус платника ПДВ) надана в Додатку Е. 
 
2. ДОКУМЕНТИ ЗЦП 

 
 

1  Для отримання додаткової інформації про УВКБ ООН відвідайте http://www.unhcr.org 
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Учасники тендеру зобов'язані подати будь-який запит на роз'яснення щодо цього Запиту на 
пропозицію (ЗЦП) електронною поштою до Відділу постачання за адресою ukrkipro@unhcr.org 
 
Кінцевий термін прийому запитань на роз’яснення 17:00 год Київський час 12.01.2023. 
 
Ми будемо вдячні отримати вашу пропозицію до 15.01. 2023 о 17:00 за київським часом 
електронною поштою на адресу ukr-rfq-offers@unhcr.org  
 
Звертаємо вашу увагу на те, що правила користування електронною поштою, встановлені УВКБ 
ООН, обмежують розмір додатків максимум [20] мегабайтами, тому для відправки всього пакету 
документів може знадобитися декілька повідомлень. 
 
Будь ласка, вкажіть у полі теми електронної пошти:  

- UKRKI/RFQ /2023-100; 
- Назва вашої компанії. 
- Кількість надісланих електронних листів (наприклад: 1/2, 2/2 тощо) 

 
Учасників просять зберігати ціну(и), а пропозиції повинні бути дійсними протягом 
щонайменше 30 днів. Після закриття тендеру учасникам, які подали пропозиції, не 
дозволяється змінювати пропозиції. Тому нагадуємо вам, що ви повинні ретельно 
підготувати свою пропозицію. Стандартні умови оплати УВКБ ООН складають 30 днів після 
задовільної доставки товарів та їх прийняття УВКБ ООН.  
 
Надаємо Вам у ДОДАТКУ B Загальні умови контрактів на надання товарів УВКБ ООН (Ред. 
2018). Ви повинні чітко вказати у своїй пропозиції, якщо приймаєте їх, і підписати останню сторінку 
Додатку В. 
 
Надаємо Вам у ДОДАТКУ D Кодекс поведінки постачальників ООН. Ви повинні чітко вказати у 
своїй пропозиції, якщо приймаєте їх, і підписати останню сторінку Додатку D. 
 
Форма реєстрації постачальника: Якщо ваша компанія ще не зареєстрована в УВКБ ООН, ви 
повинні заповнити, підписати та подати разом з технічною пропозицією форму реєстрації 
постачальника (Додаток С). 
 
 
 
 
 

Салумеза Космас Каноті, 
Радник з питань закупівель 

Представництво УВКБ ООН в Україні 

p.p. Kristof Horvath, Supply Officer


