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UKR/RFQ/2023-107 

ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

 

Передумова: 

Після недавнього конфлікту та пов’язаних з ним пошкоджень будинків, квартир та інших будівель, а також 
діяльності УВКБ ООН щодо надання різноманітних будівельних матеріалів для самостійного ремонту, УВКБ 
ООН хотіло б укласти Рамкову угоду для території України, щоб доповнити постачання вікон згідно з ITB-
2022-026. Оскільки для перевезення вікон необхідний спеціальний транспорт, необхідно укладати окремий 
договір для цього конкретного виду транспорту. 

Завдання та одиниці вимірювання:  

 Обрана компанія повинна дотримуватись транспортного законодавства України, вимог щодо 
реєстрації та страхування вантажних перевезень. 

 Компанія призначає координатора, який буде контактною особою УВКБ ООН, з якою можна 
зв’язатися в будь-який час, і яка відповідає за зв’язок з УВКБ ООН. 

 Компанія надає застраховані, технічно придатні, справні вантажівки вантажопідйомністю 5 МТ і 10 
МТ, які можуть перевозити 50 кв.м. /100 кв.м. вікон, вони повинні бути готові, в режимі очікування та 
в справному механічному стані. 

 Компанія надає тариф на основі плати за відстань (за кілометр) для кожного типу вантажівки та зони 
перевезення. 

 Запит на вантажівку буде надіслано на вказану електронну адресу компанії, після чого 
призначений персонал УВКБ ООН зателефонує на мобільний телефон. Запит повинен 
включати, але не обмежуватися наступним: 

- Адреса та час завантаження відправлення 
- Адреса доставки відправлення 
- Контактна особа та реквізити 
- Кількість відправлення, опис і вага товару 
- Необхідна кількість і типи вантажівок 

 На вимогу УВКБ ООН компанія надає приблизну кількість вантажівок, необхідних для 
доставки вантажу УВКБ ООН. 

 Учасники повинні забезпечити страхування вантажу для зони 1 та зони 2, витрати повинні 
бути включені до вартості транспортних послуг за принципом та на умовах «все 
включено». 

 Компанія регулярно інформуватиме УВКБ ООН через свою координаційну особу про рух 
вантажівки в дорозі, таким чином забезпечуючи безперебійний процес доставки 

 За запитом УВКБ ООН протягом 24 годин і в першочерговому порядку вантажівки 
повинні бути надані до пункту завантаження. 

 У разі будь-якої поломки або непридатності для експлуатації чи при будь-якій іншій 
пригоді з наданою вантажівкою, відповідальність несе підрядник і негайно вживає 
необхідних альтернативних заходів. УВКБ ООН не несе відповідальності за будь-які 
інциденти/аварії з транспортним засобом або недотримання вимог водієм. 

 На запит УВКБ ООН компанія надає детальний звіт про структуру витрат за кожним 
рахунком-фактурою. 

 Субпідряд дозволяється лише за погодженням з УВКБ ООН. Власник Рамкової угоди 
повинен отримати попередній письмовий дозвіл УВКБ ООН. УВКБ ООН не несе 
відповідальності за будь-які дії, бездіяльність, недбалість або неправомірну поведінку 
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субпідрядників власників Рамкової угоди, які виконують роботи чи надають послуги у 
зв’язку з Рамковою угодою. 

 Підрядник повинен доставити вантажі у відповідні пункти призначення в хорошому стані 
та вжити всіх необхідних заходів щодо догляду за вантажами, які перебувають під його 
відповідальністю. Виконавець бере на себе повну відповідальність за вантаж (кількість, 
стан і цілісність), який перебуває на зберіганні у нього або його співробітників, агентів або 
субагенцій. 

 Відповідальність за всі зниклі або пошкоджені предмети протягом періоду доставки несе 
Підрядник, Підрядник несе відповідальність за будь-які пошкодження та повинен 
відшкодувати вартість. 

 Пошкоджені/зниклі предмети повинні бути ідентифіковані УВКБ ООН та/або його 
постачальником та/або призначеним вантажоодержувачем і записані в транспортній 
накладній, яка повинна бути підписана обома, Підрядником і 
вантажоодержувачем/одержувачем. Підрядник не зобов’язаний завантажувати 
пошкоджені вантажі, окрім випадків, коли УВКБ ООН вимагає цього чітко у письмовій 
формі та це узгоджено з Підрядником. 

Підрахунки: 

 Приблизні річні потреби УВКБ ООН такі: 10000 кв.м / 50/100 кв.м. на вантажівку = 100/200 вантажівок 
 Напрямки доставки:  

- пункти завантаження за Рамковою угодою: 
Склад УВКБ ООН у Києві (пункт завантаження за замовчуванням!): Київський склад (UKRK4) - 
Київський район, с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях, 121 
Склад УВКБ ООН у Львові (лише як варіант при непередбачених випадках!): Львівський склад 
(UKRL2) - Львівська обл., с. Івано-Франкове, вул. Залізнична, 2 

- розвантаження – різні пункти призначення на КУТ (Зона 1 і Зона 2) 
- Розрахункова середня відстань – 300-400 км 

Технічні вимоги 

Послуги з перевезення вікон надаватиме компанія, визначена через тендерний процес. Технічна 
відповідність Компанії наступним вимогам (див. Додаток C) буде оцінена КТО (комітетом з технічної 
оцінки) :  

- Докази минулих контрактів – успішно виконаних – з наданням аналогічних послуг 
- Відповідність специфікаціям (автопарк тощо) 
- Здатність дотримуватись графіка доставки 

 

УВКБ ООН організує передтендерну конференцію для зацікавлених учасників тендеру, щоб дати відповіді 
всі запитання, які можуть виникнути у учасників тендеру. 

 

Глосарій: 

Зона 1 – територія, підконтрольна уряду України 

Зона 2 – територія, підконтрольна уряду України, на відстані 80 км від лінії зіткнення.   

 


