
 

  
 

  

 
 
 

 
ДАТА: 23 лютого 2023р. 

ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ: № UKRKI/RFQ/2023-109 

ДЛЯ УКЛАДЕННЯ РАМКОВОЇ УГОДИ(УГОД) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО 
НАГЛЯДУ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ПРОПОЗИЦІЇ МОЖНА НАДСИЛАТИ ДО: 02 березня 2023, 23:59 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 надання послуг, описаних в цьому Запиті на пропозиції (ЗП). 
 
1. ВИМОГИ 
 
Опис: НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

Тривалість контракту: 1+1 рік 

Територія: Кілька локацій в Закарпатській області. 

 
Перегляньте наведені нижче Додатки:  
 
Додаток А- Технічне завдання (ТЗ)  
Додаток B – Форма фінансової пропозиції 
Додаток C- Форма фінансової пропозиції  
Додаток D – Загальні умови Контракту про надання послуг 
Додаток Е – Кодекс поведінки постачальників ООН 
Додаток F – Реєстраційна форма постачальника  
 

 
Пропозиція має складатися з Додатку B (Форма фінансової пропозиції), і 
Додатку C (Форма технічної пропозиції), належним чином підписані та завірені 
печаткою. 

 
Будь ласка, включіть у свою пропозицію таку інформацію згідно з Додатками B: 
- Валюта пропозиції: гривня (без ПДВ); 
- Ціна «все включено» за грн/м² для кожного класу наслідків  

 
Будь ласка, зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від податків і зборів, 
тому, будь ласка, надайте свою пропозицію без ПДВ. 
 
Питання можна надіслати на електронну пошту ukrkipro@unhcr.org. Кінцевий термін 
прийому запитань становить 48 годин до закінчення часу подання пропозицій.   
 

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

http://www.unhcr.org/
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2.   Подання пропозиції   
 
Ми будемо вдячні, якщо ви надішлете свою пропозицію не пізніше 02 березня 2023р., 
23:59 за київським часом електронною поштою у форматі PDF 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 8 Мб, тому може бути необхідним 
надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи. 
 
Будь ласка, в полі теми електронного листа вкажіть:  

- RFQ/2023-109 
- Назву вашої компанії  
- Кількість надісланих електронних листів (наприклад: 1/ 2, 2 / 2) 
- Приклад: RFQ/ITB/109, Компанія xyz, електронний лист 1 із 2 

 
Ваша пропозиція має бути дійсною щонайменше протягом 30 днів. Стандартні умови 
оплати УВКБ ООН становлять 30 днів після задовільної доставки товару або надання 
послуг та їх прийняття УВКБ ООН.  
 
Ми просимо учасників не змінювати ціну(и) на термін дії Рамкової угоди (1+1 
рік), а пропозиції повинні бути дійсними щонайменше 30 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 задовільного 
надання послуг з тахнічного нагляду та їх прийняття УВКБ ООН.  
 
 

Важливо 
Усі замовлення на купівлю та платежі будуть виконуватися в гривнях (грн). 

 
Фінансова пропозиція повинна охоплювати всі послуги, які будуть надані (ціна 
«все включено»). 
 

 
 
Будь-ласка, перегляньте Додаток D - Загальні умови Контрактів УВКБ ООН на 
постачання послуг (Ред. 2018). У своїй пропозиції Ви повинні чітко вказати, чи 
приймаєте ви його, і підписати останню сторінку Додатку D. 
 
Будь ласка, ознайомтесь з ДОДАТКОМ Е - Кодекс поведінки постачальників ООН. 
У своїй пропозиції Ви повинні чітко вказати, чи приймаєте ви його, 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 F). 
 
 
Дякуємо за Вашу увагу.  
 

 
Крістоф Горват 

Спеціаліст із закупівель  
УВКБ ООН в Україні  


