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UKRKI/ITB/2022-025 

ДОДАТОК А1 – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

 

Передумова: 

Посилаючись на триваючий конфлікт і подальшу потребу в забезпеченні підтримки підмандатних осіб та 
влади, УВКБ ООН має намір укласти рамкову угоду щодо надання матеріалів, що входять до наборів для 
екстреного ремонту житла (ESK).  Такі контракти слугуватимуть для того, щоб постачальники були готові 
надати необхідні набори (ESK) для:  

1) самостійного екстреного ремонту будівель в якості тимчасового, але оперативного рішення для 
ліквідації наслідків обстрілів, які завдали шкоди домогосподарствам (ДГ), центрам колективного 
проживання (ЦКП) для ВПО та адміністративним будівлям місцевих органів влади по всій Україні, але 
переважно в районах, прилеглі до лінії зіткнення 

2) підтримувати формування місцевими органами влади запасів наборів для екстреного ремонту житла 
для негайного реагування на будь-які нові пошкодження ДГ, ЦКП та адміністративних будівель.  

У зв’язку з цим УВКБ ООН створило набори для екстреного ремонту житла з фіксованим переліком 
матеріалів та їх кількістю в наборі: 

Предмети, що входять в 
набір  

Розміри 
Кількість 

в 1-му 
наборі 

Одиниця 
виміру 

Примітки 

Лот 1: Дошки 25X100x2000 мм 20 шт.  
Лот 1: Рейки (брус)  20X25x2000 мм 20 шт.  
Лот 1: ОСП   10 мм, 250 х 125 см 1 лист  
Лот 2: Цвяхи для дошок 60 х 2,5 мм 0.1 кг  
Лот 2: Цвяхи для рейок (брусу) 20 х 1,2 см 0,05 кг  
Лот 2: Шурупи по дереву 4,8 х 100 мм 2 коробки 10 шт. в коробці 
Лот 3: Прозора пластикова 
плівка       

100 мікрон 30 м2 
 

Лот 3: Скотч 
40 мікрон, 100м x 

45мм 
1 шт. 

 

Лот 3: Монтажна піна  Флакон 850 мл 1 флакон  
 

Загальна орієнтовна потреба в наборах для екстреного ремонту житла становить 250 000 комплектів 
протягом усього запропонованого терміну контракту 1+1 рік. 

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. 

Завдання:  

Учасників тендеру просять вказати вартість одиниці товару в лінії бюджету у Додатку B – Фінансова 
пропозиція.  

Матеріали будуть запитуватися по лотам, визначеним таким чином: 
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- ЛОТ 1: Пиломатеріали  
Дошки, рейки (брус) та ОСП 
 

- ЛОТ 2: Цвяхи та шурупи 
Цвяхи для дошок, цвяхи для рейок, шурупи 
 

- ЛОТ 3: Поліетиленові матеріали та піна 
Прозора пластикова плівка, скотч і монтажна піна 
 

Кожен учасник тендеру може подавати пропозицію на будь-який лот або на всі три (3) лоти, довівши 
свою здатність забезпечити запитані товари та доставити їх на склад УВКБ ООН у Києві та Львові. 
Розглядатимуться лише повні пропозиції для Лотів (з повним переліком 3 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 перевірятиме відповідність усіх товарів узгодженим специфікаціям відповідно до договірних 
угод, включаючи, але не обмежуючись вимогами до пакування, що полегшує подальше сортування та 
розподіл матеріалів для УВКБ ООН. 

 

Можливості доставки: 

Лот 1: Учасники тендеру повинні мати можливість доставити протягом 4 тижнів усі три (3) позиції в Лоті 1 
в кількості, достатній для 10 000 наборів. 

Лот 2: Учасники тендеру повинні мати можливість доставити протягом 4 тижнів усі три (3) позиції в Лоті 2 
в кількості, достатній для 10 000 наборів. 

Лот 3: Учасники тендеру повинні мати можливість доставити протягом 4 тижнів усі три (3) позиції в Лоті 3 
в кількості, достатній для 10 000 наборів. 

Наприклад: 

Якщо учасник надає пропозицію на Лот 1, 1 набір містить: 
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Дошки 25X100x2000 мм 20 шт. 
Рейки (брус)  20X25x2000 мм 20 шт. 
ОСП   10 мм, 250 х 125 см 1 лист 

 

Таким чином, учасник повинен взяти на себе зобов’язання доставити протягом чотирьох тижнів 
достатню кількість для 10 000 наборів: 

Дошки 25X100x2000 мм 200 000 шт. 
Рейки (брус)  20X25x2000 мм 200 000 шт. 
ОСП   10 мм, 250 х 125 см 10 000 листів 

 

УВКБ ООН намагатиметься консолідувати вимоги для замовлення: будь ласка, зверніть увагу, що до 20% 
від орієнтовної кількості 250 000 наборів може замовлятись у кожному замовленні на закупівлю (зверніть 
увагу, що це не мінімальна кількість замовлення, і УВКБ ООН не зобов’язується закуповувати будь-яку 
мінімальну кількість товарів). 

 

Технічні вимоги 

Матеріали для екстреного ремонту житла відповідно до вищезазначених лотів мають надати компанії, 
відібрані після тендерного процесу. Відповідність учасників тендеру буде оцінюватися комітетом з 
технічної оцінки УВКБ ООН (КТО) відповідно до технічних вимог, як зазначено в Додатку А1 та Додатку А2.  

Підтверджуюча інформація від учасників тендеру 

Щоб підтвердити свою заявку, кожен учасник повинен надати таку підтверджуючу інформацію:   

- Оборот за останні два роки (2020 та 2021рр.) 
- Сертифікати розповсюдження, якщо застосовно/право власності на виробничі потужності, 

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

логістичними партнерами на доставку матеріалів, які охоплюють доступне резервне 
транспортне рішення, щоб уникнути будь-яких збоїв у доставці. 
 


